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.1385 مود : پاچ  تشاددای : 

سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 

موصعم هدراهچ  عوضوم : 

تیودهم عوضوم : 

راظتنا تیودهم --  عوضوم : 
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BP36/ف 45ن 5 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/95 ییوید :  يدنب  هدر 
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هراشا

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

یگدنز میسن 
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_ي گدنز _م  یسن

یعلاط نیسحلادبع  شیاریو :  ینودیرف /  نیسح  رتکد  فلؤم : 

نیمار یفاحص :  پاچ و  نیرکسا /  أبن  یفارگوتیل :  أبن /  تاراشتنا  ینیچفورح : 

182  / 102 باتکدک : لایر / 4500: تمیق هخسن / 10000: ناگرامش /1383: لوا پاچ 

كالپ 31 یلامش ،  تخدنیس  یبرغ ،  یمطاف  نارهت ،  أبن /  تاراشتنا  رشان : 

6944001  _ 2 سکاف :   6944001  _ 2 نفلت : 

ISBN : 964 - 8323 - 23 - 2 964  _ 8323  _ 23  _ 2 کباش : 
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: دومرف ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ءایبنالا  متاخ  ترضح  هب  باطخ  ، میکح يادخ 

نیملاعلل همحر  ّالا  كانلسرا  ام  و 

( میرک نآرق  ) یشاب تمحر  هیام  اه  ناهج  لها  يارب  هکنیا  رگم  میداتسرفن ، ار  وت  و 

***

: دومرف هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ءایصوالا  متاخ  ترضح  فصو  رد  ناحبس  يادخ 

نیملاعلل همحر  هنباب  کلذ  لّمکا  و 

هیام اه ، ناهج  لها  يارب  هک  منک  یم  لماک  مالـسلا ) هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دنزرف   ) وا دنزرف  هب  ار  تیادـه ) رون و  هتـشر   ) نیا و 
.تسا تمحر 

( ینامسآ حول  یسدق  ثیدح  )
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زاد _ نا _م  شچ

لدـع و دیـشروخ  اـت  هتخود  مشچ  تسد  رود  قفا  هب  هراومه  ور  نیا  زا  .تسا  هدوـب  جنکـش  جـنر و  دازمه  شنیرفآ ، ودـب  زا  ناـسنا 
.دهد یم  نایاپ  متس  روج و  تملظ  هب  دنک و  یم  عولط  هطقن  نیمادک  زا  تیناسنا ، فاصنا و 

ار دوخ  ساسحا  هدرب و  جنر  اه  یمدرمان  زا  هتسویپ  نیشیپ ، ياه  هرازه  اه و  هدس  لوط  رد  قافآ ، مامت  رد  نادنمدرد  نادنمـشیدنا و 
.دنا هتشاد  زاربا  ار  یگدولآ  زا  رود  كاپ و  ییایند  هب  دیما  هک  نانچمه  دنا ، هتفگ  زاب  شراگن  نایب و  بلاق  رد 

***

، یمالسا قیاقح  زادنا  مشچ  رد  دنا ، هتسیرگن  نآ  هب  گنگ  يریوصت  باق  رد  دنا و  هدوب  نآ  ِیپ  رد  نادنمشیدنا  هک  ینامرآ  ییایند 
اب مالسا  هاگدید  ياه  توافت  نیرتمهم  زا  یکی  هتکن ، نیا  .تسا  هدش  میسرت  مامت ، تایئزج  اب  حضاو  نشور و  رایسب 
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.دوش هّجوت  نادب  رت  فرژ  یهاگن  اب  دراد  اج  هک  تسا ، هلضاف  هنیدم  ینامرآ و  يایند  هنیمز  رد  بتاکم  رگید 

هنوگ هب  مدرم  ندش  تیبرت  ینعی  تسا ، مدرم  ینهذ  يرکف و  یگدامآ  زیخ ، تلادـع  ینامرآ و  هعماج  قّقحت  يارب  هلیـسو  نیرت  مهم 
.دشاب نایم  رد  يرابجا  مازلا و  هکنیا  نودب  دنراد ، اپرب  ار  لدع  دوخ ، هک  يا 

ناسحا ریخ و  هب  ار  وا  دیابن  دهاوخن ، ار  تلادـع  دوخ  رایتخا  هدارا و  هب  ناسنا  رگا  ینعی  .تسا  ناسنا  رایتخا  نایم ، نیا  رد  مهم  هتکن 
يزاس هنیمز  يزاس و  هدامآ  یتیبرت و  شقن  .تسا  هدادـن  هار  نید  رد  ار  هارکا » ، » ناهج ناـج و  هدـننیرفآ  يادـخ  هکناـنچ  تشاداو ،

.دنایامن یم  ار  نارظتنم  فیاظو  نیرتمهم  زا  یکی  هتکن ، نیمه  .دهد و  یم  ناشن  ار  دوخ  یبوخ  هب  اجنیا  رد  راظتنا ،

***

، هرود نیا  رد  هتـسیز ، یمدرمان  متـس و  غوی  ریز  اهنرق  هک  ناسنا  .تسا  ناسنا  خـیرات  رد  دّدـجم  یتایح  رگزاغآ  ینامرآ ، هعماج  نیا 
رد ناتریـس  کین  نایوج و  قح  هب  میکح  يادـخ  هک  تسا  یـشاداپ  زا  یـشخب  نیا ، .دـشچ  یم  ار  تیناـسنا  تلادـع و  نیریـش  معط 

هشوگ رد  دوجو ، ِنوریب  نورد و  رد  یعامتجا ، يدرف و  یگدنز  نوئش  مامت  رد  تلادع  لماک  قّقحت  دهد : یم  ایند  نیمه 
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زا هژیو  هب  دشاب ، ناوتان  نآ  كرد  زا  یتح  هدیدن و  رـشب  هدید  هک  ناس  نادـب  قافآ ...  سفنا و  ِياج  ياج  رد  ناهج ، ناج و  هشوگ 
.دوش یم  یلمع  اه  ناسنا  رایتخا  هب  همه ، نیا  هک  تهج  نآ 

***

 » رب ار  یبهلوب »  ِرارش  هک «  اهنآ  .میا  هدید  خیرات  لوطرد  هک  تسا ، مّلسم  یتقیقح  رـشب ، دارفا  زا  یخرب  رایتخا  ءوس  رگید ، يوس  زا 
هدرک نارفک  ار  رایتخا  لامک  تمعن و  دندیزگرب ، يوبن »  لدع  ياج «  هب  ار  نایفـسوبا »  ملظ  و «  دنداد ، حـیجرت  يوفطـصم »  غارچ 
تّدش رد  یّتح  یهلا _  تانّیب  تایآ و  ندـید  و  تسا ، راتخم  ناسنا  هک  ارچ  دـبای ، همادا  هنوگ  نیمه  دـناوت  یم  نارفک ، نیا  .دـندوب 

.ددنب یمن  ار  رایتخا  باب  زگره  روهظ _  نامز  دننام  ینشور  زورب و 

 _ ناشناوریپ ناماما و  ناربمایپ و  ینعی  ناکاپ _  ناکین و  هک  تیمورحم  ربص و  جـنر و  همه  نآ  ربارب  رد  هک  تسا  نآ  یهلا  هدارا  اّما 
.دنارتسگب ملاع  رسارس  رد  ار  تیناسنا  فاصنا و  نامیا و  لدع و  ایند ، رد  اهنآ  شاداپ  زا  یشخب  ناونع  هب  دندیشک ، خیرات  لوط  رد 

یم نایب  یلکـش  نیرتاویـش  هب  ار  تانیب  تاـیآ و  دـنارتسگ ، یم  ار  تیادـه  ِناوخ  هجرف ، یلاـعت  هللا  لـجع  دوعوم  ماـما  زور ، نآ  رد 
تالکشم هب  و  دیاشگ ، یم  ار  يداقتعا  ياه  هرگ  دراد ،
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.دیوگ یم  خساپ 

***

اب .دنبات  یمن  رب  ار  تقیقح  همه  نآ  و  دـنهد ، یم  حـیجرت  رون  رب  ار  تملظ  نانچمه  ناتـسرپ  تملظ  تقیقح ، نییبت  همه  نیا  زا  سپ 
؟ درک دیاب  هچ  دنا _  نامیا  جاور  لدع و  شرتسگ  ِعناوم  هک  نانیا _ 

هجرف یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماما  .دـیآ  یم  نوریب  ماین  زا  یهلا  لدـع  ریـشمش  ادـخ ، يایلوا  راظتنا  ربص و  اهنرق  زا  سپ  هک  تساجنیا 
يارب .تسا  نیملاعلل »  همحر  هنوگچ «  هک  دـهد  ناشن  ات  دـیاشگ  یم  ریـشمش  نامدرمان  نآ  رب  تّجح ، مامتا  ینالوط  یناـمز  زا  سپ 

، تسا اه  لگ  هب  نابغاب  نآ  تمحر  نیع  نیا  و  دیچ ، ار  اهزره  فلع  دیاب  نامیا ، ناتسغاب  رد  باداش  هدنزرس و  ياه  لگ  ندنارورپ 
 ... زره ياه  فلع  نودب  دروآ  دیدپ  یناتسوب  و  راخ ، نودب  ياه  لُگ  اب  دنک ، ناتسلگ  ار  ایند  دهاوخ  یم  هک 

***

هک تساـجنیا ، اـطخ  .دـنا  هدرک  ریوـصت  تمحر  ماـما  نآ  زا  زیر  نوـخ  نشخ و  يا  هرهچ  دـنا ، هتفاـین  ار  مهم  هتکن  نیا  هک  یناـسک 
.تسا هدیشک  مدرم  مامت  يور  رب  شترضح  ریشمش  دنا  هتشادنپ 

نامدرم ياهدرخ  رس  رب  ار  شترضح  تمحر  تسد  نانیا ،
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دوخ رگا  هتبلا  دننک ، اهر  ار  ههارژک  دنـسانش و  زاب  اطخ  زا  ار  باوص  هار  هک  اجنآ  ات  دناسر ، یم  لامک  هب  ار  اه  لقع  هک  دننیب ، یمن 
 ... دنهاوخب

یم فک  زا  ار  لدع  ِنازیم  ای  دنیب ، یم  ناسکی  ار  راخ  لُگ و  ای  دراد ، ار  اه  لُگ  اب  گنجِرـس  نابغاب  دـنرادنپ  یم  هک  تساجنیا  اطخ 
راگزاس یهلا _  تمکح  تمحر و  لدع و  رهظم  هیلع _  هللا  تاولـص  يدهم  ماما  اب  اهرادـنپ ، نیا  زا  کی  چـیه  هک  یلاح  رد  دـهن ،

.تسین

***

.دنک میسرت  روهظ _  زا  سپ  هرود  رد  هژیو  هب  ار _  هادف  انحاورا  رصع  ماما  نیتسار  يامیس  ات  دراد  نآ  ِرس  رتفد ، نیا 

رـصع ماـما  هـک  دناسانـش ، یم  ار  تـمحر »  نادـناخ  مالـسا « ، خـیرات  قیاـقح  رب  هـیکت  اـب  تاـیاور و  تاـیآ و  رورم  اـب  ور ، نـیا  زا 
.تسا نادناخ  نیا  تالامک  ثراو  رون ، هلسلس  هدنامزاب  نیرخآ  ناونع  هب  هادفانحاورا ،

ماما نآ  هنوگچ  هک  دوش  یم  نشور  شترضح ، توعد  لحارم  زا  یخرب  یـسررب  دوعوم و  ماما  نآ  یهلا  همانرب  هب  يرظن  اب  نینچمه 
.تسا نیملاعلل »  همحر  مامه « ،

نیا زا  شیب  نخس  رتفد ، نیا  ياه  لصف  رس  زا  مادک  ره  رد 

یگدنز www.Ghaemiyeh.comمیسن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 73زکرم  هحفص 15 

http://www.ghaemiyeh.com


9 ص :

.ددرگ یم  نایب  زراب  هنومن  دنچ  اهنت  راصتخا ، ياضتقا  هب  هک  تفگ ، ناوت  یم 

هللا لجع  هللا  هیقب  ترضح  تیانع  دروم  رـصتخم ، نیا  هکنیا  دیما  .تسا  رتشیب  ياه  شهوژپ  هب  لوکوم  شخب ، ره  رد  مالک  لیـصفت 
.دندرگ شترضح  ریخ  ياعد  لومشم  ناگدنناوخ  رشان و  راتساریو و  هدنسیون و  و  دریگ ، رارق  هجرف  یلاعت 
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تمحر نادناخ 

هراشا

تمارک و رد  درف  نیرترب  دوخ ، نامز  رد  نانآ  زا  مادک  ره  هک  تسا  ینادناخ  ياه  یکین  تالامک و  ثراو  هادـفانحاورا ، رـصع  ماما 
مهیلع تمـصع  نادـناخ  تمحر  زا  ییاه  هولج  باـتک ، عوضوم  تبـسانم  هب  راـتفگ ، نیا  رد  .دـندوب  یقـالخا  لـئاضف  يراوگرزب و 

هک مینک  هّجوت  یماما  هب  ات  دراد  ياج  هدش _  هتفرگرب  ربتعم  ثیداحا  زا  هک  تاعطق _  نیا  ندـناوخ  زا  سپ  .مییوگ  یم  زاب  مالـسلا 
(1) .تسوا ياه  یگژیو  زا  ریگارف ) تمحر  هعساولا =( »  همحرلا  بقل «  و  تسا ، تمحر  نداعم  نیا  ثراو 

.مینک یم  رورم  ار  مالسلا  مهیلع  كاپ  رون  هدراهچ  ياه  يرتسگ  رهم  هب  طوبرم  تایاور  هوبنا  زا  كدنا ، ییاه  هنومن  کنیا 

ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر   _ 1

.نیسای لآ  ترایز  - 1
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یم اهنآ  هب  دوخ  ياه  هیصوت  نمض  رد  داتسرف ، یم  عافد  يارب  ار  دوخ  نایهاپس  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  تمحر  ربمایپ  هک  ینامز 
: دومرف

.دینک تکرح  ادخ  لوسر  هویش  هب  ادخ و  هار  رد  ادخ و  زا  نتفرگ  کمک  اب  ادخ و  مان  هب  _ 

( .دینکن عطق  ار  نمشد  ناگدرم  ندب  ياضعا   ) دینکن هلثُم  ار  یسک  دینکشن ، ار  دوخ  نامیپ  دینکم ، هلیح  رکم و  _ 

.دیشکم ار  نانز  اهدازون و  ناکدوک ، نادرمریپ ، _ 

.دیوش روبجم  راک  نیا  هب  هکنآ  رگم  دینکم ، عطق  ار  یتخرد  _ 

هانپ رد  كرـشم  نآ  دنکفا ، رظن  تمحرم  فطل و  رـس  زا  ناکرـشم ، زا  یکی  هب  هیاپ _  نود  ای  هبتر  دـنلب  ناناملـسم _  زا  کی  ره  _ 
رگا .تسامـش و  ینید  ردارب  درک ، يوریپ  امـش  نید  زا  رگا  نآ ، زا  سپ  .دونـشب  ار  ادـخ  مالک  هک  ینامز  اـت  تسا ، ناملـسم  ناـمه 

.دیریگب کمک  ادخ  زا  اهراک ، نیا  رد  .دیناسرب و  شنما  لحم  هب  ار  وا  تساوخن ،

.دیزیرن اهنآ  ياهرهش  رد  رهز  _ 

رگا یلع ] يا   ] دنگوس ادخ  هب  .دیشاب  هدرک  شتوعد  ّقح  هار  هب  وگتفگ ) ثحب و  اب  ، ) نآ زا  لبق  هکنآ  رگم  دیگنجن  سک  چیه  اب  _ 
بورغ دبات و  یم  نآ  رب  دیشروخ  هچنآ  مامت  زا  تسا  رتهب  تیارب  دنک ، تیاده  وت  تسد  هب  ار  رفن  کی  طقف  دنوادخ ،
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.دنک یم 

.دینکن قرغ  بآ  رد  دینازوسم و  ار  لخن  تخرد  _ 

.دینازوسم ار  اه  تعارز  دینکن و  عطق  ار  راد  هویم  تخرد  _ 

(1) .دیتسه ریزگان  نآ  ندروخ  هب  هک  ار  هچنآ  رگن  دینکشم ، دوش ، یم  هدروخ  اهنآ  تشوگ  هک  ار  ینایاپراچ  ياهاپ  _ 

ار یمارگ  لوسر  نآ  ندوب  تمحر  ییوس  زا  هک  هدـش  لقن  ربتعم  عبانم  رد  یتاـکن  شترـضح ، یعاـمتجا  قـالخا  هنیمز  رد  نینچمه 
: هلمج زا  .دهد  یم  ام  هب  یگدنز  سرد  رگید ، يوس  زا  و  دهد ، یم  ناشن 

.درک یم  کمک  اهراک  رد  دوخ  مداخ  هب  _ 

.دنک ّدر  ار  نآ  هکنیا  نودب  دروخ ، یم  دندرک ، یم  اّیهم  هک  ییاذغ  ره  _ 

.دشاب هتشاد  یّصاخ  ياضاقت  رخافت _  هناشن  هب  هکنآ _  نودب  دش ، یم  راوس  دوب ، هدامآ  هک  ییاپراچ  ره  رب  _ 

.دشاب رگید  بهذم  نید و  رب  هچ  رگ  دومرف ، یم  مارکا  ار  موق  ره  گرزب  _ 

ینوزفا دوخ ، نارازگتمدخ  هب  تبسن  سابل ، اذغ و  رد  _ 

ص ایارسلا ، یف  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ملسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هیـصو  باب  عورف ،)  ) ج 5 یفاـک ، زا : هتفرگرب  - 1
.31  _ 27
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.دیبلط یمن 

.تفگن مانشد  ار  یسک  زگره  _ 

.متسین هاشداپ  نم  دومرف : یم  .درک و  یم  مالس  هب  ادتبا  کچوک _  گرزب و  زا  دارفا ، همه  اب  تاقالم  رد  هراومه _  _ 

.تسا هتشاد  زاب  افج  لخب و  زا  هدومرف و  رما  ناسحا  تواخس و  هب  ارم  دنوادخ ، دومرف : یم  _ 

.تشاد یمن  تسود  ار  ندوب  وم  هدیلوژ  _ 

یم تسپ  ار  وا  دنوادخ  دنک ، ربکت  هک  ره  .دنادرگ و  یم  دـنلب  ار  وا  هبتر  دـنوادخ  دـنک ، عضاوت  ادـخ  يارب  هک  ره  دومرف : یم  و  _ 
(1) .دنادرگ

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما   _ 2

یم اجک  هب  ادخ ! هدنب  يا  دیسرپ : وا  .دش  رفس  مه  نایحیـسم ) ای  نایدوهی   ) هّمذ لها  زا  یـصخش  اب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  يزور 
.تفر شیپ  رفسمه  ریسم  رد  درک و  اهر  ار  هفوک  هار  شترضح  دندیـسر ، یهار  ود  هب  یتقو  .مور  یم  هفوک  تمـس  هب  دومرف : يور ؟

.تسین هفوک  هار  هار ، نیا  مراد ؟ هفوک  دصق  نم  هک  یتفگن  رگم  دیسرپ : رفسمه 

لصف 4. باب 1 ، ج 1 ، لامآلا ، یهتنم  زا  هتفرگرب  - 1
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رد هک  تسا  نآ  هار ، قیفر  اب  يراتفر  شوخ  ِتاهج  زا  یکی  هک  ور  نآ  زا  دومرف : ییآ ؟ یم  نم  اب  ارچ  سپ  تفگ : .مناد  یم  دومرف :
.تسا هدومرف  رما  نینچ  ام  هب  نامربمایپ  .دننک و  یهارمه  ار  وا  ریسم ، زا  يردق  ات  وا ، زا  ندش  ادج  ماگنه 

(1) .تفای تیاده  دروآ و  مالسا  صخش ، نآ  دروخرب ، نیا  هجیتن  رد 

مالسلااهیلع ارهز  همطاف  ترضح   _ 3

: دومرف مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما 

دوجس عوکر و  رد  هتسویپ  .دیدرگ  دنوادخ  تدابع  لوغشم  داتـسیا و  تدابع  بارحم  رد  مالـسلااهیلع  همطاف  مردام  .دوب  عمج  بش 
ییاعد دوخ  يارب  اّما  درب ، یم  مان  ناشیا  زا  هک  یلاح  رد  درک ، یم  اعد  نمؤم  نانز  نادرم و  يارب  حبـص  عولط  ات  .دوب  اـعد  ماـیق و  و 

.درکن

؟ يدومرفن اعد  نارگید  دننام  دوخ ، يارب  ارچ  ناج ! ردام  متفگ :

، رفـسلا یف  بحاصلا  ّقح  هباعدـلا و  نسح  باب  هرـشعلا ، باتک  یفاک ، لوصا  رد : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ثیدـح  زا  هتفرگرب  - 1
لصف 4. باب 1 ، ج1 ، لامآلا ، یهتنم  زین : ثیدح 5 ،
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(1) .راّدلا مث  راجلا ، .دوخ  هب  دعب  و  دیسر ، هیاسمه  هب  دیاب  لوا  مرسپ ! دومرف :

مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما   _ 4

: هلمج زا  .تسا  هدیسر  يدایز  رابخا  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  يراوگرزب  تمارک و  هراب  رد 

: نومضم نیا  هب  دناوخ  رعش  تیب  ود  دوخ ، یلام  لکشم  نایب  يارب  دمآ و  شترضح  تمدخ  هب  یصخش  فلا _ 

یقاـب میارب  ییوربآ  اـهنت  .دـهد  یم  ربـخ  منورد  زا  ما ، هرهچ  مشورفب ، مهرد  کـی  هب  یّتـح  ار  نآ  هک  هدـنامن  یقاـب  نم  دزن  يزیچ  »
«. ما هتفای  نآ  يرتشم  ناونع  هب  ار  امش  زورما  .دوشن و  هتخورف  ات  مدوب  هتشاد  هاگن  ار  نآ  هک  دوب  هدنام 

: دومرف .مهرد  رازه  هدزاود  تفگ : يراد ؟ دوخ  دزن  لام  رادـقم  هچ  دیـسرپ : .تساوخ  ار  دوخ  راد  هنازخ  مالـسلا ،  هیلع  یبتجم  ماما 
یمن یقاب  قافنا  يارب  يزیچ  مهدب ، ار  غلبم  نیا  مامت  رگا  تفگ : راد  هنازخ  .مشک  یم  تلاجخ  وا  زا  نم  هک  هدـب ، درم  نیا  هب  ار  نآ 

.دزاس یم  ناربج  دنوادخ ، هک  شاب ، هتشاد  ادخ  هب  ّنظ  نسح  هدب و  درم  هب  ار  غلبم  نیا  دومرف : .دنام 

لصف 2. باب 2 ، ج 1 ، لامآلا ، یهتنم  ج 43 ص 81 ، راونالاراحب ، - 1

یگدنز www.Ghaemiyeh.comمیسن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 73زکرم  هحفص 22 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13215/AKS BARNAMEH/#content_note_15_1
http://www.ghaemiyeh.com


16 ص :

رادقم هب  هکلب  میدادن ، ار  وت  ّقح  ام  دومرف : تساوخ و  رذع  وا  زا  دیبلط ، ار  درم  مالـسلا  هیلع  ماما  .داد  درم  نآ  هب  ار  لوپ  راد ، هنازخ 
: نومضم نیا  هب  دناوخ ، وا  رعش  خساپ  رد  تیب  ود  سپس  .میداد  دوب ، دوجوم  ام  دزن  هچنآ 

هدیرخن ار  نآ  ام  هک  ییوگ  و  يا ، هتخورفن  ار ) دوخ  يوربآ   ) يا هتـشاد  هاگن  ار  هچنآ  ییوگ  هک  شاب  نانچ  و  ریگب ، ار  كدنا  نیا  »
(1) «. میا

یمرب هک  يا  همقل  ره  اب  .دوب  شترـضح  لباقم  رد  یگـس  هک  یلاح  رد  دروخ ، یم  اذغ  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  تفگ : حـیجن  ب _ 
رود امـش  هرفـس  رانک  زا  ار  گس  نیا  هک  یهد  یم  هزاجا  ایآ  ربمایپ ! دنزرف  يا  متفگ : .دـنکفا  یم  گس  يارب  زین  همقل  کی  تشاد ،
اذغ نم  و  درگنب ، نم  هب  حور  بحاص  يرادناج  هک  منک  یم  ایح  لجوزع  يادخ  زا  نم  اریز  دـنامب ، اج  نیمه  راذـگب  دومرف : منک ؟

(2) .مناروخن وا  هب  اّما  مروخب ،

.دندروآ مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  دزن  ار  وا  .دیسر  یم  نآ  رفیک  هب  دیاب  هک  درک  یتشز  راک  ترضح ، نآ  نامالغ  زا  یکی  ج _ 

لصف 2. باب 4 ، ج 1 ، لامآلا ، یهتنم  ج 43 ص 352 ، راونالاراحب ، - 1
.2 لصف باب 4 ، ج 1 ، لامآلا ، یهتنم  - 2
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.مدروخ ورف  ار  دوخ  مشخ  دومرف : ماما   (1) «. ظیغلا نیمظاکلاو  : » تفگ مالغ 

.متشذگ رد  وت  راک  زا  مدیشخب و  ار  وت  دومرف : سانلا .» نع  نیفاعلاو  : » تفگ

رّرقم تـیارب  مداد ، یم  وـت  هـب  ناـمز  نـیا  رد  هـک  ار  یغلبم  ربارب  ود  .مدرک و  دازآ  ار  وـت  دوـمرف : نینــسحملا .» ّبـحی  هللاو  : » تـفگ
(2) .متشاد

هیلع هللا  تاولص  ادهشلادّیس  ترضح   _ 5

؟ تسیک مدرم  نیرتراوگرزب  دیسرپ : دش و  هنیدم  دراو  درگنابایب  يدرم 

.یلع نب  نیسح  دنتفگ :

هب باطخ  تیب  دنچ  زامن ، زا  سپ  .تسا  هداتسیا  زامن  هب  ترضح  نآ  هک  دید  .دش  دجسم  دراو  ترضح ، نآ  يوجتـسج  رد  درم  نآ 
: نومضم نیا  هب  دناوخ ، ترضح  نآ 

هک دامتعا ، دروم  يا و  هدنشخب  وت  .دوش  یمن  دیمون  زگره  دیبوک ، ار  امش  هناخ  ِرد  هقلح  دمآ و  امش  دزن  هب  دیما  اب  سک  ره  »

هیآ 134. نارمع ، لآ  هروس  - 1
.2 لصف باب 4 ، ج 1 ، لامآلا ، یهتنم  ص 352 ، ج 43 ، راونالاراحب ، - 2

یگدنز www.Ghaemiyeh.comمیسن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 73زکرم  هحفص 24 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13215/AKS BARNAMEH/#content_note_17_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13215/AKS BARNAMEH/#content_note_17_2
http://www.ghaemiyeh.com


18 ص :

«. تفرگ یم  ارف  ار  ام  خزود  شتآ  هدیسر ، مدرم  هب  امش  هیحان  زا  هک  ییاه  تمعن  دوبن  رگا  .دوب  ناقساف  هدنشک  تردپ ،

درم نآ  دومرف : .رانید  رازه  راهچ  تفگ : تسا ؟ هدـنام  یقاب  زاجح  لام  زا  يزیچ  ایآ  دومرف : ربنق  بانج  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
.تسا لام  نآ  رد  فّرصت  يارب  ام  زا  رتراوازس  هک  ناوخ ، ارف  ار 

، داتسیا رد  تشپ  دیچیپ ، نآ  رد  ار  اهرانید  .دروآ  رد  نت  زا  دوب _  دُرب  سنج  زا  هک  ار _  دوخ  يادر  .تفر  هناخ  هب  مالسلا  هیلع  ماما 
رد تـیب  دـنچ  .داد و  درم  نآ  هـب  ار  اـه  هّکـس  دروآ ، نوریب  رد  ِفاکـش  ار  دوـخ  تـسد  تـشاد ، درم  نآ  هـب  تبـسن  هـک  یمرـش  زا 

: نومضم نیا  هب  دناوخ ، وا  زا  یهاوخرذع 

یم وت  رب  ام  مرک  ِنامـسآ  دوب ، هارمه  ام  اب  هنامز  رگا  .منابرهم  وت  رب  نم  هک  نادب  و  مهاوخ ، یم  رذـع  وت  زا  نم  هک  ریگب ، ار  اه  نیا  »
«. دراد یکدنا  هقفن  نم  تسد  ور ، نیا  زا  .تسا  نوگ  هنوگ  ام  اب  هنامز  ياهراتفر  یلو  دیراب ،

؟ ینک یم  هیرگ  هک  يدرمـش  كدـنا  ار  ام  ياطع  ایآ  دیـسرپ : مالـسلا  هیلع  ماما  .تسیرگ  تخـس  تفرگ و  ار  اهرز  درگناـبایب ، درم 
؟(1) دور یم  كاخ  ریز  هنوگچ  يا  هدنشخب  تسد  نینچ  هک  منک  یم  هیرگ  نیا  رب  هکلب  هن ، داد : خساپ 

.2 لصف باب 5 ، ج 2 ، لامآلا ، یهتنم  ص 189 ، ج 44 ، راونالاراحب ، - 1
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مالسلا هیلع  داجس  ماما   _ 6

هیلع داجـس  ماماو  هدرک  لیمحت  ربمایپ  نادـناخرب  اراه  متـس  نیرتدـب  يوما  هاپـس  .تسا  هتـشذگ  البرک  عیجف  هثداح  زا  ینامز  تدـم 
.دیوگ یمن  نخس  دنیب و  یم  ار  نارگمتس  نآ  دروخ و  یم  لد  نوخ  هدید ، دوخ  مشچ  هب  ار  هنحص  همه  نآ  هک  مالسلا 

هدنار نوریب  هنیدم  زا  ار  هیما  ینب  یتموکح  نارومأم  و  دنا ، هتـسکش  ار  دیزی  تعیب  هنیدـم  مدرم  یتّدـم _  تشذـگ  زا  سپ  نونکا _ 
.تسا هدوب  هفیلخ  اهلاس  شردپ  هک  ور  نآ  زا  دراد ، یبسانم  یسایس  ّتیعقوم  هک  تسا  یناسک  زا  یکی  رمع ، نب  هللادبع  .دنا 

ناما رد  هنیدـم  لها  شروش  رد  شا  هداوناخ  اـت  دوش  یم  هدـنهانپ  وا  هب  دـیآ و  یم  رمع  نب  هللادـبع  دزن  يوما _  نارمکح  ناورم _ 
.دریذپ یمن  رمع  نبا  اما  .دننامب 

هیلع داجس  ماما  .دریگ  دوخ  هانپ  رد  ار  وا  هداوناخ  هک  دهاوخ  یم  شترضح  زا  دباتش و  یم  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  تمدخ  ناورم ،
نآ هک  یقباوس  همه  اب  ار _  ناّفع  نب  نامثع  رتخد  هشیاع  شرـسمه  و  دوب ، کیرـش  شراوگرزب  ردپ  لتق  رد  هک  ار  ناورم  مالـسلا ، 

تیامح فنک  رد  تشاد _  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  اب  دروخرب  رد  نادناخ 
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لها شروش  رد  اداـبم  دـنک ، یم  هناور  هنیدـم _  رهـش  جراـخ  ُعبنی _ »  » هقطنم هب  اـهنآ  اـب  ار  دوخ  یمارگ  رـسمه  و  دریگ ، یم  دوـخ 
.دسرب نانآ  هب  يرازآ  هنیدم ،

(1) .تسا هدروآ  دوخ  لماکلا »  » باتک رد  ننست  لها  روهشم  خروم  ریثا ، نبا  ار  یخیرات  شرازگ  نیا 

زیرنوخ و نارادرـس  زا  یکی  هیواعم ، نبدـیزی  شروش ، نیا  زا  سپ  هک  تسا  هدروآ  زین  ننـست _  لـها  دنمـشناد  رگید  يرـشخمز _ 
تشذگ زا  سپ  سیماون ، هب  وا  زواجت  تراغ و  لتق و  .داتسرف  هنیدم  لها  بوکرس  يارب  ار  هَبقُع » نب  ملسم   » مان هب  دوخ  بلقلا  ّیسق 

هک ار _  نز  دص  راهچ  هیلع ، هللا  تاولص  داجـس  ماما  اهدادیور ، نیا  رد  .تسا  روهـشم  خیرات  رد  هّرَح » هعقاو   » ناونع هب  زونه  اهنرق ،
ینامز ات  داد  هقفن  سابل و  اذغ و  اهنآ  هب  تفرگ ، دوخ  هانپ  رد  دنتشاد ، هک  ینایاپراچ  نادنزرف و  اب  هارمه  دنتشاد _  يدایز  نادنزرف 

نیا مدوب ، مردام  ردپ و  رانک  رد  هک  ینامز  دنگوس ، ادخ  هب  دوب : هتفگ  نانز  نآ  زا  یکی  .دنتفر  نوریب  هنیدـم  زا  هبقع  نبا  رکـشل  هک 
(2) .مدنارذگ فیرش  نیا  ینابرهم  هیاس  رد  هک  متشادن  یشوخ  مارآ و  یناگدنز  نینچ 

لصف 2. باب 6 ، ج 2 ، لامآلا ، یهتنم  ص 113 ، ج 4 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  - 1
لصف 2. باب 6 ، ج 2  لامآلا ، یهتنم  ص 427 ، ج 1 ، راربالا ، عیبر  - 2
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زا هک  مینادب ، مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  هب  تبـسن  ار  هنیدـم  مدرم  يرهم  یب  هک  دوش  یم  راکـشآ  ینامز  تیانع ، فطل و  نیا  يافرژ 
(1) «. درادب تسود  ار  ام  هک  دوش  یمن  ادیپ  رفن  تسیب  هنیدم ، هّکم و  مامت  رد  : » تسا هدش  لقن  یمالک  رد  ترضح  نآ  دوخ 

مالسلا هیلع  رقاب  دمحم  ماما   _ 7

»؟ رََقب َتنَا  : » تفگ مالسلا  هیلع  _ر  قاب ماما  هب  تراسج ، يور  زا  یحیسم  یصخش  يزور 

وا هفرح  راک ، نآ  دومرف : .یتسه  زپشآ  نز  نآ  رسپ  وت  تفگ : رگید  راب  وا  رقاب .»  » منم هن ، دومرف : شمارآ  لامک  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
، یتفگ غورد  رگا  .دزرمایب و  دـشخبب و  ار  وا  دـنوادخ  یتفگ ، تسار  رگا  دومرف : ناـبز !؟ دـب  هایـس  زینک  نآ  رـسپ  ییوت  تفگ : .دوب 

.دزرمایب دشخبب و  ار  وت  دنوادخ 

(2) .دروآ مالسا  دید ، شترضح  راتفر  رد  ار  یشنم  گرزب  يرابدرب و  ملح و  همه  نیا  هک  یحیسم  درم 

ص 143. ج 46 ، راونالاراحب ، ص 104 ، ج 4 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  - 1
لصف 2. باب 7 ، ج 2  لامآلا ، یهتنم  ج 46 ص 289 ، راونالاراحب ، - 2
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مالسلا هیلع  قداص  رفعج  ماما   _ 8

یمـشاه درم  نالف  هب  ار  هسیک  نیا  دومرف : داد و  نم  هب  الط  هّکـس  زا  رپ  يا  هسیک  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  تفگ : یمعثَخ  رفعجوبا 
.تسا هداد  یسک  هچ  هک  ییوگب  وا  هب  هکنیا  نودب  هدب ،

، دتـسرف یم  میارب  ّبترم  ار  لام  همه  نیا  هک  یـسک  نآ  هب  دهد  ریخ  يازج  ادـخ  تفگ : مداد ، یمـشاه  درم  هب  ار  لام  نآ  نم  یتقو 
(1)! دراد رایسب  لام  همه  نیا  هک  نآ  اب  دهد ، یمن  نم  هب  مهرد  کی  قداص  رفعج  یلو  .درذگ  یم  نآ  کمک  هب  نم  ِیناگدنز  هک 

.مدیـسرپ ّتلع  .متفای  ّریغتم  ار  شترـضح  هرهچ  گنر  مدیـسر و  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  تمدـخ  يزور  تفگ : يرو  ناـیفس ث_
زا یکی  يرادـهگن  هک  نازینک  زا  یکی  مدـید  مدـش ، هناـخ  دراو  یتـقو  .دورن  ماـب  يـالاب  هناـخ  رد  یـسک  هک  مدوب  هتفگ  نم  دومرف :

ياپ تسد و  دـیزرل ، داتفا ، نم  هب  شهاگن  نوچ  .تسا  نابدرن  يالاب  هتفرگرب و  رد  ارم  لفط  دراد ، هدـهع  هب  ارم  کـچوک  نادـنزرف 
.تشذگ رد  و  داتفا ، نیمز  هب  شتسد  زا  لفط  درک ، مگ  ار  دوخ 

.درک ادیپ  نم  زا  كزینک  نآ  هک  تسا  یسرت  ببس  هب  هکلب  تسین ، لفط  نآ  ِندُرم  ِیتحاران  زا  نم ، گنر  ریغت  نونکا 

زا سپ  شترضح  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  دوزفا : يروث  نایفس 

لصف 2. باب 8 ، ج 2 ، لامآلا ، یهتنم  ص 23 ، ج 47 ، راونالاراحب ، - 1
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(1)! مدرک دازآ  ادخ  هار  رد  ار  وت  نم  تسین ، وت  رب  یکاب  چیه  دوب : هدومرف  وا  هب  زینک ، راتفر  نیا 

مالسلا هیلع  مظاک  یسوم  ماما   _ 9

یم ازـسان  شترـضح  هب  درزآ ، یم  ار  مالـسلا  هیلع  مظاـک  ماـما  دو ك_ه  هنیدـم ب_ رد  مود  _ه  فـیلخ ناـگداو  زا ن_ يدر  ف_
: دنتفگ شترـضح  نارای  زا  یـضعب  يزور  .درک  یم  تراسج  نینمؤملاریما  سدقم  تحاس  هب  دـید ، یم  ار  ناشیا  تقو  ره  .تفگ و 

؟ تساجک درم  نآ  دیسرپ : سپس  .درک  یهن  تّدش  هب  راک ، نیا  زا  ار  اهنآ  مامه ، ماما  نآ  .میشکب  ار  راکدب  درم  نیا  دیهد  هزاجا 

.تفر وا  ندید  هب  دش و  راوس  بکرم  رب  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  .تسا  تعارز  لوغـشم  هنیدم  هموح  هقطنم  نالف  رد  دـنداد : خـساپ 
.دوب دوخ  هعرزم  رد  وا  هک  دیسر  ینامز 

: دیسرپ وا  زا  .تفگ  نخس  وا  اب  هدنخ  ییور و  هداشگ  اب  تسشن ، وا  دزن  شترضح 

.یفرشا دص  تفگ : يا ؟ هدرک  هنیزه  دوخ  تعارز  يارب  رادقم  هچ 

: داد خساپ  يراد ؟ دیما  ار  نآ  زا  يا  هرهب  هچ  دیسرپ : مالسلا  هیلع  ماما 

لصف 2. باب 8 ، ج 2 ، لامآلا ، یهتنم  ص 274 ، ج 4 ، بقانم ، - 1
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.مناد یمن  بیغ 

.یفرشا تسیود  تفگ : يراد ؟ دیما  ار  نآ  زا  يدوس  هچ  هک  متفگ  نم  دومرف :

هب هک  ار  هچنآ  .تسا و  یقاب  زین  تتعارز  ریگب ، ار  نیا  دومرف : درک و  تمحرم  وا  هب  یفرشا  دصیس  اب  رز  يا  هسیک  مالـسلا  هیلع  ماما 
.دیامرف یم  يزور  وت  هب  یلاعت  قح  يراد ، دیما  نآ 

.درک وفع  تساوخرد  شترضح  زا  دیسوب و  ار  ترضح  نآ  ِرس  تساخرب ، يرمع  درم 

رب شرظن  هکنآ  ضحم  هب  .دوب  هتسشن  دجـسم  رد  هک  دندید  ار  صخـش  نآ  یتّدم  زا  سپ  .تشگرب  دومرف و  مّسبت  مالـسلا  هیلع  ماما 
ًالبق هک  یلاح  رد  تسیچ ، وت  هّصق  دندیـسرپ : شنارای   (1) «. هتلاسر لعجی  ثیح  ملعا  هللا  : » دناوخ ار  هیآ  نیا  داتفا ، مالـسلا  هیلع  ماما 

.درک اعد  شترضح  يارب  تفگ و  زاب  ار  دوخ  هصق  وا  یتفگ ؟ یم  نیا  ریغ 

رد یسربط  و  داشرا ، باتک  رد  دیفم  خیش  هعیش : نادنمشناد  هلمج  زا  .دنا  هدرک  لقن  یّنس  هعیش و  ناثّدحم  زا  یعمج  ار ، دادیور  نیا 
ناوت یم  ار  ءالبنلا  مالعا  ریس  رد  یبهذ  دادغب و  خیرات  رد  يدادغب  بیطخ  ننست ، نادنمشناد  هلمج  زا  و  يرولا ، مالعا 

هیآ 124. ماعنا ، هروس  - 1
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(1) .درب مان 

مالسلا هیلع  اضر  ماما   _ 10

: تفگ یمق  هزمح  نب  عسیلا 

یم نخس  نید  لئاسم  رد  دندوب و  شترضح  دزن  یعمج  .متفگ  یم  نخس  شترضح  اب  مدوب و  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  رـضحم  رد  نم 
دادجا امش و  نارادتسود  زا  نم  تفگ : درک و  مالس  شترضح  تمدخ  هب  دش ، دراو  نوگ  مدنگ  تماق  دنلب  یناسارخ  يدرم  .دنتفگ 

هداد و تمعن  نم  هب  دنوادخ  .مناسرب  مرهش  هب  ار  دوخ  هک  مرادن  یلوپ  ما ، هدرک  مگ  ار  رفس  هنیزه  ما ، هتشگزاب  ّجح  زا  .متـسه  امش 
.مهد یم  هقدص  امش  يوس  زا  اجنآ  رد  دیناسرب ، مرهش  يوس  هب  ارم  دینک و  کمک  رگا  .مرادلام  ّینغ و  مرهش  رد  نم 

اهنت .دندش  هدنکارپ  هک  یتقو  ات  تفگ  خساپ  مدرم  ياه  شـسرپ  هب  سپـس  .دروآ  تمحر  وت  رب  دـنوادخ  نیـشنب ، دومرف : شترـضح 
دزن  ) ینوردـنا هب  هک  تساوخ  هزاجا  اـم  زا  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  .یناـسارخ  درم  ناـمه  همیثخ و  يرفعج و  نامیلـس  مدـنام و  نم 

يالاب زا  ار  دوخ  كرابم  تسد  .دنام  دـش ، یم  زاب  ینوریب  هب  هک  يرد  تشپ  تشگزاب و  سپـس  دـنام ، اجنآ  يردـق  .دورب  هداوناخ )
رد

، لامآلا یهتنم  ص 271 ، ج 6 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  ص 28 ، ج 13 ، دادغب ، خیرات  ص 296 ، يرولا ، مالعا  ص 233 ، ج 2 ، داشرا ، - 1
لصف 2. باب 9 ، ج 3 ،
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.متسه اجنیا  رد  نم  تفگ : یناسارخ  درم  یناسارخ ؟ تساجک  دومرف : دروآ و  نوریب 

نم بناج  زا  ار  نآ  و  يوج ، كّربت  نآ  هب  هدب ، ماجنا  نآ  اب  ار  تیاهراک  ریگب ، ار  یفرشا  تسیود  نیا  دومرف : مالسلا  هیلع  اضر  ماما 
.ینیبب ارم  وت ، هن  منیبب و  ار  وت  نم  هن  هک  ور  نوریب  و  هدم ، هقدص 

؟ يدیناشوپ وا  زا  ار  كرابم  يور  ارچ  سپ  يدروآ ، رهم  یناسارخ  درم  رب  يداد و  ناوارف  ياطع  دیسرپ : نامیلس 

ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  يدینشن  ایآ  .منیبن  شزاین  تهج  هب  وا  يور  رد  ار  تساوخرد  ّتلذ  ات  مدرک  نانچ  دومرف :
يرای ار  يدب  هدننک  ءاشفا  دنوادخ ، تسا و  هدروآ  ياج  هب  ّجـح  داتفه  اب  لداعم  یلمع  دـنک ، ناهنپ  ار  کین  راک  هک  یـسک  دومرف :

؟(1) دزرمآ یم  ار  يدب  هدنناشوپ  و  دنک ، یمن 

مالسلا هیلع  داوج  دمحم  ماما   _ 11

.مدناوخ ار  مالسلاامهیلع  داوج  ماما  هب  اضر  ماما  همان  دیوگ : یطنزب 

هک هدیسر  ربخ  نم  هب  رفعجابا ! يا  دوب : هتشون  همان  نآ  رد 

لصف 2. باب 10 ، ج 3 ، لامآلا ، یهتنم  ص 23 ، ج 4 ، عورف ،)  ) یفاک - 1
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لُخب يور  زا  ار  راک  نیا  نانآ  .دـنرب  یم  نوریب  ینوردـنا ) ِرد   ) کـچوک ِرد  زا  ار  وت  ناراکتمدـخ  يوش ، یم  بکرم  رب  راوس  یتقو 
طقف وت ، جورخ  دورو و  هک  مراد ، تا  هدهع  رب  هک  یّقح  هب  مهاوخ  یم  وت  زا  نونکا  .دسرن  یسک  هب  وت ، زا  يریخ  ات  دننک ، یم  دوخ 

ار سک  چیه  يدش ، بکرم  رب  راوس  یتقو  دنیوگب .) وت  هب  ار  دوخ  ياهزاین  دننیبب و  ار  وت  مدرم ، ات   ) دشاب ینوریب ) ِرد   ) گرزب ِرد  زا 
یتسدگنت زا  زگره  شرعلاوذ ، يادخ  ندوب  اب  .دهد و  تعفر  ار  وت  دنوادخ  هک  مهاوخ  یم  نم  یـشخبب ...  نانآ  همه  هب  ینکن و  ّدر 

(1) .وشم نارگن  سرتم و 

مالسلا هیلع  یقنلا  یلع  ماما   _ 12

.تفاتـش ارماس  هب  شترـضح  رادـید  يارب  نیـشن  هیداب  يدرم  .تفر  ییاتـسور  هب  ارماس  زا  مالـسلا  هیلع  يداـه  ماـما  ترـضح  يزور 
، دیسر بانج  نآ  تمدخ  یتقو  .تفر  اتسور  نامه  هب  نیشن  هیداب  درم  .تسا  هتفر  اتسور  نالف  هب  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  هک  دنتفگ 

.دیسرپ ار  وا  راک  مالسلا  هیلع  ماما 

نم هب  ینیگنـس  یـضرق  مالـسلا .  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  تّدـج  تیـالو  هب  نیکّـسمتم  زا  ما ، هفوک  نانیـشناتسور  زا  يدرم  تفگ :
هک هدیسر 

ص 102. ج 50 ، راونالاراحب ، ج 2 ص 8 ، مالسلا ،  هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  - 1
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.امش زجب  دنک ، کمک  نم  هب  هک  مدیدن  یسک  و  مزادرپب ، مناوت  یمن 

نم دومرف : وا  هب  ترـضح  نآ  دعب ، زور  دادماب  .تشاد  هاگن  ار  وا  بش  داد و  ياج  لحم  نامه  رد  ار  وا  سپـس  .شاب  هدوسآ  دومرف :
.ینکن تفلاخم  نم  اب  راک  نیا  رد  هک  مهد  یم  دنگوس  ادخ  هب  ار  وت  مراد ، وت  اب  يراک 

.منک یمن  تفلاخم  تفگ : ییاتسور  درم 

ار غلبم  .تسا و  راکهدـب  درم  نآ  هب  ار  غلبم  نالف  هک  درک  فارتعا  نآ  رد  تشون و  دوخ  ّطخ  هب  يذـغاک  مالـسلا  هیلع  يداـه  ماـما 
نیا ایب ، نم  دزن  مدرم  تعامج  روضح  رد  میدیـسر ، اّرماس  هب  یتقو  .ریگب  ار  ذغاک  نیا  دومرف : هاگنآ  .تشون  درم  نآ  ِیهدب  زا  شیب 

تفلاـخم رما ، نیا  اـب  هک  مهد  یم  تدـنگوس  ادـخ  هب  .وگب  نخـس  یتـشرد  هب  نم  اـب  دوخ  هبلاـطم  رد  و  نک ، هبلاـطم  نم  زا  ار  هجو 
.ینکن

روضح هب  نارگید  هفیلخ و  نارای  زا  يرایسب  تعامج  دیـسر ، ارماس  هب  شترـضح  هک  یتقو  .تفرگ  ار  ذغاک  داد و  لوق  یبارعا  درم 
ییوخدنت یتشرد و  شترـضح  اب  مالـسلا _  هیلع  ماما  شرافـس  ربانب  دروآ و _  نوریب  ار  ذغاک  دـمآ و  زین  درم  نآ  .دندیـسر  ناشیا 

.دزادرپب وا  هب  ار  لوپ  هک  داد  لوق  تساوخرذع و  وا  زا  تفگ و  نخس  وا  اب  تمیالم  یمرن و  اب  مالسلا  هیلع  ماما  .درک 

یس هک  درک  رما  دیسر ، لّکوتم  هب  سلجم  نیا  شرازگ  یتقو 
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.دیسر شتمدخ  هب  درم  نآ  هکنیا  ات  تشاد  هاگن  ار  اه  لوپ  مالسلا  هیلع  ماما  .دنزادرپب  شترضح  هب  مهرد  رازه 

ییاتـسور درم  .ریذپب  ار  ام  رذـع  و  نک ، فرـصم  تا  هداوناخ  يارب  ار  نآ  هدـنامیقاب  زادرپب ، ار  دوخ  ضرق  ریگب ، ار  لام  نیا  دومرف :
لعجی ثیح  ملعا  هللا  : » اـّما .دوب  لاـم  نیا  ثلث  زا  رتـمک  هب  نم  يوزرآ  دـیما و  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  ادـخ ! لوـسر  دـنزرف  يا  تفگ :

(1) .تفر تفرگ و  ار  لام  نآ  و  هتلاسر .»

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما   _ 13

عفر يارب  يزور  .دیـشون  یم  بارـش  انلع  تسیز و  یم  مق  رد  هک  دوب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ناـگداون  زا  یکی  نسح ، نب  نیـسح 
وا هب  دـمحا  .تساوخ  دورو  نذا  تفر و  مقرد ) مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  لیکو   ) يرعـشا قاحـسا  نبدـمحا  هناخ  هب  يزاـین 

.تشگزاب دوخ  هناخ  هب  نیگهودنا  دّیس ، دادن و  هزاجا 

.تساوخ هزاجا  تفاتش و  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  تمدخ  هب  اّرماس  رد  نآ  زا  سپ  تفر ، جح  رفس  هب  قاحسا  نبدمحا  دعب ، یتّدم 
.داد هزاجا  شترضح  هک  اجنآ  ات  درک ، عّرضت  تسیرگ و  دمحا  .دادن  دورو  هزاجا  وا  هب  بانج  نآ 

لصف 2. باب 12 ، ج 3 ، لامآلا ، یهتنم  ص 175 ، ج 50 ، راونالاراحب ، - 1
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نایعیش و زا  هکنآ  اب  يدادن ، دورو  نذا  نم  هب  ارچ  ربمایپ ! رسپ  يا  درک : ضرع  دیـسر ، ترـضح  نآ  تمدخ  قاحـسا  نبدمحا  یتقو 
؟ میامش نارادتسود 

وا راک  هک  درک  دای  دنوادخ  هب  دنگوس  تسیرگ و  رایسب  دمحا  .يدنادرگرب  دوخ  لزنم  ِرد  زا  ار  ام  يومع  رسپ  هک  ور  نآ  زا  دومرف :
.دراد زاب  رمخ  برش  زا  ار  نسح  نب  نیسح  هکنآ  رگم  هتشادن ، یتّلع  چیه 

تناها اهنآ  هب  يرامـشن و  ریقح  يرادـب و  یمارگ  لاح  ره  رد  ار  ناشیا  دـیاب  لاح  ره  هب  اّما  یتفگ ، تسار  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
.دوب یهاوخ  راکنایز  هنرگو  دنراد ، تبسن  ام  اب  هک  ور  نآ  زا  ینکن ،

.دید تیعمج  نایم  رد  ار  نیسح  دمحا ، .دوب  ناشیا  نایم  رد  زین  نسح  نب  نیسح  .دندمآ  شندید  هب  ناگرزب  .تشگزاب  مق  هب  دمحا 
هدز تفگش  دمحا  راک  نیا  زا  نیـسح ، .دیناشن  سلجم  ردص  رد  تشاد و  گرزب  ار  وا  درک ، لابقتـسا  وا  زا  تساخرب ، دوخ  ياج  زا 

.تفگ زاب  نیسح  يارب  دوب ، هدمآ  شیپ  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  وا و  نیب  هک  ار  ییایاضق  دمحا ، .دیسرپ  ار  ّتلع  دش و 

، سپس .تسکش  ار  نآ  ياهرازبا  درک و  هبوت  رمخ  برش  زا  دش ، نامیشپ  دوخ  تشز  ياهراک  زا  تفر ، ورف  هشیدنا  رد  نیسح ،
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همطاـف تر  _ ضح رازم  یکیدزن  رد  تشذـگ و  رد  هک  یتـقو  اـت  دوـب ، دـجاسم  رد  هراوـمه  .دـش  تداـبع  عرو و  لـها  ناـکین و  زا 
(1) .دش نفد  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  یمارگ  تخد  هموصعم 

هجرف یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما   _ 14

: تفگ مهدراهچ _  نرق  رد  فرشا  فجن  گرزب  ياملع  زا  یمظاک _  رقاب  خیش 

درک و یمن  یهاتوک  وا  هب  يرازگ  تمدـخ  رد  زگره  هک  تشاد  ریپ  يردـپ  وا  وگتـسار ، رایـسب  دوب و  كّالد  فجن ، یلاـها  زا  یکی 
.تفر یم  هلهس  دجسم  هب  هک  هبنشراهچ  ياه  بش  رد  رگم  دروآ ، یم  رب  ار  وا  ياهزاین  مامت  هشیمه 

.مدیسرپ وا  زا  ار  راک  نیا  تلع  .درک  كرت  ار  دجسم  هب  نتفر  راب ، کی 

اهنت .برغم  کیدزن  رگم  دشن ، رّـسیم  نتفر  نم  يارب  هبنـشراهچ ، بش  نیرخآ  .متفر  هلهـس  دجـسم  هب  هبنـشراهچ  بش  لهچ  تفگ :
.دش بش  .متفر 

نم يوس  هب  .تسا  راوس  یبسا  رب  هک  مدید  یبارعا  یصخش  .دوب  باتهام  یبش  .دنام  یقاب  هار  ثلث  هکنآ  ات  مداد ، همادا  ار  هار 

لصف 2. باب 13 ، ج 3 ، لامآلا ، یهتنم  ص 323 ، ج 50 ، راونالاراحب ، - 1
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.دیسرپ ارم  دصقم  تفگ و  نخـس  نم  اب  يودب  یبرع  نابز  هب  دیـسر ، نم  هب  یتقو  اّما  دنک .! یم  تراغ  ارم  نآلا  متفگ : دوخ  اب  .دمآ 
.هلهس دجسم  متفگ :

.هن متفگ : يراد ؟ هارمه  یندروخ  دومرف :

.تسین يزیچ  نآ  رد  متفگ : .ربب  تبیج  رد  ار  تتسد  دومرف :

دنزرف يارب  هک  متفاـی  شمـشک  يرادـقم  نآ  رد  .مدرک  دوخ  بیج  رد  تسد  ور ، نیا  زا  .دومرف  یتـشرد  هب  درک و  رارکت  راـب  دـنچ 
.دوب هدنام  مبیج  رد  ور ، نیا  زا  .مهدب  وا  هب  هک  مدوب  هدرک  شومارف  مدوب و  هدیرخ  مکچوک 

مرظن زا  دومرف و  راـب  هس  ار  هلمج  نیا  تریپ .» ردـپ  هب  منک  یم  شرافـس  ار  وـت  : » هک نومـضم  نیا  هب  دوـمرف ، یمـالک  نم  هب  هاـگنآ 
.دش بیاغ 

رد یتح  تسین ، یـضار  مردپ  زا  نم  ِییادج  هب  شترـضح ، هک  مدیمهف  اجنآ  زا  .تسا  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  وا  هک  متـسناد 
(1) .ما هتفرن  هلهس  دجسم  هب  رگید  اذل  .هبنشراهچ  بش 

تیاکح 21. لصف 5 ، باب 14 ، ج 3 ، لامآلا ، یهتنم  ص 245 ، ج 53 ، راونالاراحب ، - 1
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! یهلا تمحر  هولج  يا 

یبادنگ  (1)، دندوب راکشآ » یهارمگ   » رد زاجح  مدرم  هک  دش  هتخیگنارب  تّوبن  هب  ینامز  رد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
یم تـب  و  دـندیُرب ، یم  ار  يدـنواشیوخ  دـنویپ  دـنتخیر ، یم  ار  رگیدـکی  نوـخ  دـندروخ ، یم  راوگاـن  ییاذـغ  دندیـشون ، یم  هریت 

(2) .دندیتسرپ

يدیما نآ  رمث  هب  دوب و  هدرمژپ  یگدنز  راب  گرب و  دوب ، هتفر  ورف  تملظ  ماک  رد  ایند  دیشک ، یم  هلعـش  اهنآ  نایم  رد  گنج  شتآ  »
رد هب  هار  زا  ار  اهنآ  دولآ  هانگ  ياـه  شهاوخ   (3) .دوب رادیدپ  تکاله  ياه  قریب  دوب ، هداتفا  یکشخ  هب  شیاه  همـشچ  تفر ، یمن 

دندوب هتفـشآ  لاح و  ناشیرپ  دوب ، هدرک  راوخ  تسپ و  ار  اهنآ  يدرخ  یب  لهج و  هتخادنا و  شزغل  هب  ار  اهنآ  توخن  رورغ و  هدرب و 
(4) .دندوب هدنامرد  دوخ  ِینادان  رد  و 

هیآ 2. هعمج ، هروس  - 1
هبطخ 26. هغالبلا ، جهن  زا : هتفرگرب  - 2
هبطخ 88. هغالبلا ، جهن  زا : هتفرگرب  - 3
هبطخ 94. هغالبلا ، جهن  زا : هتفرگرب  - 4
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اب ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نیرخآ  یتیعقوم ، نانچ  رد   (1) .دـیاین رد  فصو  هب  نآ  ِیگریت  هک  دوب ، تفگـش  ییایند 
(2) .دوش نومنهر  نامیا  رون  هب  تیلهاج  تملظ  زا  ار  رشب  ات  دمآ ، نامیا  مایپ 

تیادـه تیار  تفای ، تیادـه  شدوجو  هب  هتفر  ورف  هنتف  هانگ و  رد  ِياهلد  تخاس ، نشور  ناگدـش  مگرب  هار  گرزب ، روآ  مایپ  نآ 
باهش غورفرپ ، غارچ  نایانیب ، هدید  ِینشور  ناراکزیهرپ ، زاوشیپ  لوسر ، نآ   (3) .تشاداپرب كانبات  نشور و  یماکحا  و  تشارفارب ،
لطاب ّقح و  هدننکادج  شنخس  دوب ، تاجن  هار  رد  تیاده  شتّنـس  يور و  هنایم  وا  شور  هک  دوب  كانبات  رون  همـشچرس  ناشخرد و 

(5) .دناوخ ارف  وکین  زردنا  تمکح و  هب  و  دییوپ ، راختفا  تّزع و  هار   (4) .دوب تلادع  نیع  وا  يروادو 

ناکم و ياهزرم  مامت  تسا ، اهناکم  همه  اهنامز و  همه  رد  اهناسنا  مامت  يارب  هکلب  زاجح ، برع  ماوقا  يارب  اهنت  هن  وا ، تیادـه  مایپ 
دُعب رد  یناهج و  ناکم ، دُعب  رد  ددرون ، یم  مهرد  ار  نامز 

، هغالبلا جهن  داینب  نارهت : رورپ ، نید  اضردمحمدیـس  مالـسلا ، هیلع  یلع  هاگن  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  باتک : هب  دـیرگنب  - 1
.1379

هیآ 1. میهاربا ، هروس  - 2
هبطخ 71. هغالبلا  جهن  زا : هتفرگرب  - 3

هبطخ 93. هغالبلا ، جهن  زا : هتفرگرب  - 4
هبطخ 94. هغالبلا  جهن  زا : هتفرگرب  - 5
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.تسا ینادواج  نامز 

نیا رد  ناشیاه ، تفلاخم  ناـفلاخم و  نآ  ندرمـش  رب  .دزیگنا  یم  یتفلاـخم  دروخرب ، نیتسخن  رد  دراد و  یناـفلاخم  اـعبط  ماـیپ ، نیا 
.ضرغ لهج و  دوش : یم  هراشا  یلصا  لماع  ود  هب  هاتوک ، لاجم  نیا  رد  .دجنگ  یمن  رصتخم 

.دریگ یم  ههبج  دیدج ، بلاطم  هب  تبسن  اتداع  ناسنا ، .ددرگ  یم  نآ  هب  تبسن  وا  ِینمشد  ببـس  دیدج ، مایپ  هب  تبـسن  ناسنا  لهج 
: دومرف یناسنا _  یگدنز  رد  بلاغ  هدعاق  کی  نایب  ناونع  هب  مالسلا _  هیلع  نینمؤملاریما  ماما 

(1)( .دنراد یم  نمشد  دنناد ، یمن  هک  ار  هچ  ره  مدرم ،  «. ) اولهج ام  ءادعا  سانلا  » 

هب نآ  زا  ینـشور  ریوصت  و  هدـش ، هاگآ  نآ  هدـیاف  زا  هتفایرد ، یبوخ  هب  ار  دـیدج  مایپ  ناسنا ، هک  دـیآ  یم  شیپ  ینامز  ضرغ ، اـّما 
ندادن نت  هتـشذگ ، هابتـشا  لوبق  زا  ّربکت  تسایر ، ّبح  لیلد  هب  ًالثم  دهد ، یمن  ّقح  لوبق  هب  نت  لیلد ، ره  هب  اّما  .تسا  هدروآ  تسد 

 ... لطاب و ياهدنب  دیق و  هب  یگتسباو  طلغ ، ياه  تداع  هب  یگتسبلد  نارگید ، دوخ و  زا  یهاوخرذع  هب 

 « تایناخد لامعتسا  رما «  رد  ار  بلطم  نیا  هداس  لاثم 

تمکح 438. هغالبلا ، جهن  - 1
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، يرایسب هورگ  نایم  رد  امّلـسم  اّما  .دشاب  نآ  بقاوع  هب  تبـسن  لیلد  هب  یعمج ، نایم  رد  تشز  راک  نیا  تسا  نکمم  .دید  ناوت  یم 
.مود هورگ  زا  یلیالد  هب  افرص  و  دریگ ، یم  ماجنا  نآ ، ياه  نایز  هب  تبسن  یعطق  ملع  اب 

***

اب تفگ ، نخـس  لوا  هورگ  اب  ادتبا  دمآ ، ناسنا  تاجن  تیاده و  مایپ  اب  ملـسو ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  یتقو  لاح ، ره  هب 
 ... و مدرم ، ياه  هشیدنا  زا  طلغ  ياهدنب  نتسسگ  تافارخ ، لاطبا  قیاقح ، نییبت  جاجتحا ، میلعت ، تیاده ، نوچمه : ییاهرازبا 

مشچ تفرگ ، هدیدان  ار  تالکشم  زا  يرایسب  درک ، لّمحت  يدایز  تامیالمان  ریسم ، نیا  رد  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
(1) .دزاس راومه  ار  تیاده  هار  ات  تسب ، نامدرم  ياه  یتشز  زا  يرایسب  رب 

: دومرف دردرس _  زا  یمالک _  رد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دیسر  اجنآ  ات  راوشد ، ینالوط و  لحارم  نآ  ندنارذگ 
(2)( .دیدن رازآ  نم  ناس  هب  يربمایپ  چیه   « ) ُتیذُوا ام  َلثم  ّیبن  َيِذُوا  ام  » 

دلج هس  نونکات  هک  يدهلا _  ملع  رقاب  دمحم  ياقآ  بانج  رصاعم  دنمشناد  هتشون  دیشخرد » هنوگچ  مالسا  دیشروخ   » باتک رد  - 1
ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  هناراوگرزب  قالخا  مالـسا ، تفرـشیپ  نیرتمهم  هک  هدش  نشور  یبوخ  هب  هدش _  رـشتنم  نآ 

.تسا هدوب 
ص 55 ج 39 ، راونالاراحب ، - 2
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لوط رد  ار  شترـضح  ربص  مالـسلا و  هیلع  حون  موق  ياهرازآ  دـیاب  اجنیا  رد  .تسا  هتفهن  ینعم  سونایقا  کـی  هاـتوک ، هلمج  نیا  رد 
ربص رگید ، يوس  زا  و  دـندرزآ ، ار  ادـخ  ربمایپ  يّدـح  هچ  ات  زاجح  برع  مدرم  هک  دوش  مولعم  اـت  تفرگ ، رظن  رد  توبن  لاـس   950

.دوش مولعم  ءایبنالا  متاخ  ترضح 

یتح ناربمایپ _  مامت  زا  شیب  لاس ، لالخ 23  رد  ادـخ  لوسر  هکنیا  ینعی  .دوش  یم  هدوشگ  یفیک  هسیاقم  باب  اـجنیا  رد  عقاو ، رد 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ءایبنالا  متاخ  ترـضح  يرترب  هک  میریگب  رظن  رد  رگا  هنو ؟ _ گچ .دید  رازآ  حون _  ترـضح  توبن  لاس   950
نآ هب  تبسن  تمعن  نارفک  هظحل  ره  هانگ  هک  دوش  یم  نشور  هاگنآ  دراد ، يا  هبتر  هچ  مالسلا  مهیلع  نیشیپ  ناربمایپ  مامت  رب  ملسو 

.تسا رت  نیگنس  هکلب  ناربمایپ ، رگید  زا  یسانشان  ردق  اهلاس  هزادنا  هب  راوگرزب ،

***

و دوش ، رت  هدرتسگ  شترضح  تیاده  ناوخ  هکنآ  دیما  هب  درک ، لّمحت  دید و  رازآ  همه  نیا  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ 
هب یلاعت  قح  ترـضح  زا  تفطالم  باطخ  هک  اجنآ  ات  دوب ، نورد  زا  نتخوس  اهـشالت ، همه  زا  رتالاب  .دنرب  هرهب  نآ  زا  رگید  یعمج 

: دیسر وا 

رب ار  نآرق  ام  ربمایپ _ ! يا  هط _   ) .یقشتل نآرقلا  کیلع  انلزنا  ام  هط ،
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(1)( .یتفا جنر  هب  ات  میداتسرفن  وت 

یمن نامیا  ناـنیا  هکنیا  هّصغ _  زا _  ینکفا ، یم  تکـاله  ار  دوخ  اـیوگ   ) نینمؤم اونوکی  اـّلأ  کـسفن  عخاـب  کـلعل  دومرف : وا  هب  و 
(2)( .دنروآ

یتازجعم تجح ، مامتا  يارب  جاجتحا ، تیاده و  هلحرم  زا  سپ  درتسگب ، شیپ  زا  شیب  ار  تیادـه  ناوخ  هک  نیا  يارب  متاخ ، ربمایپ 
ّدر لـیبق  زا  یتاـیآ  .دـش  یم  سلاـجم  لـقن  دـندید و  یم  همه  هک  يا  هنوگ  هب  داد ، یم  ناـشن  اـهنآ  هب  یهلا  تردـق  تیآ  ناوـنع  هب 

(3) .دمهفب یگداس  هب  ار  ربمایپ  ياعّدم  ندوب  یهلا  دنیبب و  تسناوت  یم  یماع  ِملاع و  ره  هک  رمقلا ، ّقش  سمشلا و 

یمن ورف  رـس  قح  ربارب  رد  دانع ، يزرو و  ضرغ  يور  زا  هک  دـنام  یم  یقاب  یعمج  مه  زاب  تدـهاجم ، شـالت و  همه  نیا  دوجو  اـب 
.دنداد یم  همادا  دوخ  رابکتسا  هب  نانچمه  دندروآ و 

هدرک وا  لـتق  دـصق  هک  یبش  رد  یّتـح  و  دـندناوخ ، یم  شیرق »  نیما  توبن « ، مـالعا  زا  لـبق  ار  ادـخ  لوسر  هّکم ، دـناعم  ناکرـشم 
هدمآ ربتعم  ياه  خیرات  رد  .دنتخانش  یمن  وا  زا  رت  نیما  ار  یسک  هک  ارچ  دندوب ، هدرپس  شترضح  دزن  ار  دوخ  ياه  تناما  دندوب ،

هیآ 1 و 2. هط ، هروس  - 1
هیآ 3. ءرعش ، هروس  - 2

لصف 5. باب 1 ، لامآلا ، یهتنم  ات 12 ، باب 2  ج 17 و 18 ، راونالاراحب ، دوش : عوجر  - 3
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دناعم ناکرـشم  هک  ار  ییاه  تناما  ات  دنام  هّکم  رد  هنیدم ، هب  ربمایپ  ترجه  زا  سپ  زور  دـنچ  ات  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  تسا 
(1) .دنادرگ زاب  ناشنابحاص  هب  دندوب ، هدرپس  ربمایپ  هب 

نیا اب  اّما  .دراد  یم  هاگن  یبوخ  هب  ار  دوخ  نالتاق  لاوما  اه و  تناما  یتلاح ، نانچ  رد  یّتح  شیرق »  نیما  هک «  دنتـشاد  نانیمطا  اهنآ 
؟ داد ناوت  یم  یباوج  هچ  یسانشان  کمن  تمعن و  نارفک  همه  نیا  هب  .دندش  نامیپ  مه  وا  لتق  دصق  هب  همه 

***

رد طـقف  .تساـخنرب و  ماـقتنا  ییوـج و  هنیک  هب  زین  هنیدـم  رد  هک  دـش  ناـیامن  اـجنیا  رد  تمحر ، لوـسر  نآ  هناربماـیپ  دـنلب و  حور 
ياه گنج  مامت  روحم  نیا  .تساخرب  ناناملسم  دوخ و  زا  عافد  هب  دنتسارآ ، یم  رکشل  هنیدم  هب  موجه  يارب  ناکرشم ، هک  يدراوم 
موی مویلا  دنتفگ « : دنداد و  رس  ماقتنا  دایرف  نایوجگنج ، هویـش  هب  ناناملـسم ، زا  یعمج  هّکم ، حتف  يارجام  رد  یّتح  .دوب  شترـضح 
حتف ناـمه  رد   (2) «. همحرملا موی  مویلا  دـنیوگب « : نآ  ياـج  هب  اـت  دومرف  داد و  رییغت  ار  اـهنآ  راعـش  تمحر ، لوـسر  اـّما  همحلملا » 

تسکش نارس  هب  باطخ  متاخ  ربمایپ  هک  دوب  نایامن 

ص 57 و 84 و 85. ج 19 ، راونالاراحب ، - 1
ص 272 ج 17 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  - 2
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تنطلـس هب  هک  یناـمز   ) دومرف دوخ  ناردارب  هب  فسوی  مردارب  هک  میوگ  یم  امـش  هب  ار  مـالک  ناـمه  نم  دومرف «: ناکرـشم  هدروخ 
هب تبسن  ار  تنوشخ  هک  هناربمایپ ، دروخرب  هویش  تسا  نیا   (2)  ... « تسین امش  رب  یجرح  زورما   (1) .مویلا مکیلع  بیرثت  ال  دیسر :)

(3) .تسا هدرک  هبلغ  نانآ  رب  هک  يا  هظحل  رد  یّتح  و  دنا ، هتساخرب  گنج  وا  اب  هک  ینانمشد  هب  یّتح  دراد ، یمن  اور  سک  چیه 

(4) .نیملاعلل همحر  ّالا  كانلسرأ  ام  و  دومرف : هک  شترضح  هب  باطخ  یهلا  مالک  زا  يا  هولج  تسا  نیا  و 

دیپس تشاد «: نایب  دوخ  روهشم  هیمال  هدیصق  رد  تمحر  ربمایپ  فصو  رد  هک  اجنآ  هیلع ، هللا  مالس  بلاطوبا  ترضح  دورس  ابیز  هچ 
(5)  « هاگهانپ ار  نانز  هویب  تسا و  سرایرف  ار  نامیتی  دننک ، یم  ناراب  بلط  وا  يور  تکرب  هب  مدرم  هک  ییور 

هیآ 93. فسوی ، هروس  - 1
ص 182. ناگدید ، يایتوت  - 2

ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نانمـشد  نیرتگرزب  زا  نت  تشه  (، 185 ص 182 _ ، ) ناگدید يایتوت  باتک  رد  یمق  ثدـحم  - 3
.دنتفرگ رارق  یمارگ  نآ  وفع  دروم  اما  دندوب ، هدیشک  ریشمش  شترضح  ربارب  رد  هک  درب ، یم  مان  ار 

هیآ 107. ءایبنا ، هروس  - 4
نیا زا  ییاه  شخب  ( 273 ص 267 _  ج 14 ، یسراف ، همجرت   ) 341 ریدغلا ج 7 ص 338 _  دنمـشزرا  باتک  رد  ینیما  همالع  - 5

دناوخ یم  ربمایپ  راضتحا  رتسب  رد  اـهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  هک  تسا  ناـمه  نتم ، رد  هدـش  داـی  تیب  .تسا  هدروآ  ار  هدیـصق 
ص 470) ج 22 ، راونالاراحب ، ص 356 ، ناگدید ، يایتوت  )
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.ناشنامز ماما  تبیغ  ناشربمایپ و  ندیدن  ِنامیتی  تسا ، نامیتی  ِسردایرف  مه  زونه  وا ، يرآ ،

امن مامت  هنییآ 

یحول نیملاعلا ، ّبر  يادخ  دوب ، هداهن  كاخ  كرات  رب  ماگ  هک  ینامسآ  يدولوم  مودق  تنمیم  هب  نیرفآ ، روش  يزور  هتـسجخ  رد 
تمایق مایق  ات  اهناسنا  تیاده  هار  رد  راگدنام  ییاهـسرد  لماش  ینامـسآ ، هفحت  نیا  .دومرف  اطع  مالـسلااهیلع  ناوناب  يوناب  هب  رون  زا 

رون ناماما  زا  کی  ره  تشذگرـس  و  اه ، يرترب  اه ، یگژیو  اه ، مان  ینعی : تشادرب ، یّمهم  رارـسا  زا  هدرپ  راب ، نیتسخن  يارب  و  دوب ،
همحر ار «  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  ماما  دوخ ، تّجح  نیرخآ  میکح ، يادخ  حول ، نیمه  رد  .مالسلا  مهیلع 
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(1) .دیمان نیملاعلل » 

هناـخ رد  یناروـن ، دادـماب  نآ  رد  .دیـسر  ارف  نابعـش  همین  هاـگپ  هک  دـعب ، نرق  مین  ود و  دودـح  اـت  دوـب ، هدیـشوپ  ناـنچمه  زار ، نیا 
ناهج هب  هدـید  يدو  _ لوم دو _  رت ب_ گرز  خـیرات ب_ همه  زا  هک  کچوک  يا  هناـخ  مالـسلا _  هیلع  يرکـسع  ماـما  کـچوک 
هدرب ثرا  هب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ءایبنالا  متاخ  دوخ  راوگرزب  ّدـج  زا  ار  نیملاـعلل »  همحر  زراـب «  یگژ  _ يو هک  دو ، _ شگ

رد تسا ، هدرپـس  هب  میکح  دـنوادخ  ار ، ربماـیپ  نیرخآ  ِنید  ياـیحا  هک  تسا  ادـخ  گرزب  تّجح  نیرخآ  كراـبم ، دولوم  نآ  .دوب 
نیمز ره  نامز و  ره  رد  مدرم  مامت  يارب  نیسپاو  نید  ناونع  هب  مالـسا _  مالِعا  يارب  هک  هنوگ  نامه  دهد ، شروهظ  نِذا  هک  يزور 

.دوب هداد  تیرومأم  دوخ  ربمایپ  نیرخآ  هب  _ 

***

هیبش ناونع «  هب  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  مامت  نایم  رد  ار  هادـفانحاورا  رـصع  ماما  هک  تسا  ییاه  هناشن  زا  یـشخب  یگژیو ، ود  نیا 
.تسا هدیشخب  زایتما  هللا »  لوسر  هب  مدرم  نیرت 

هنوگچ نیملاعلل »  همحر  تفص «  هک  میدید  .دش  رورم  يوبن  هریس  رد  تمحر  ياه  هولج  راصتخا ، هب  نیشیپ ، راتفگ  رد 

ص 308، ج 1 ، نیدـلا ، لاـمک  و 9 ، ثیدـح 3  مهیلع ، صنلا  رـشع و  ینثـالا  یف  ءاـجام  باـب  هـجحلا ، باـتک  یفاـک ، لوـصا  - 1
202 ص 192 _  ج 36 ، راونالراحب ،
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هار یهلا  مالک  رد  هغلابم  قارغا و  و  هدوتـس ، تفـص  نیدـب  ار  شترـضح  میکح  يادـخ  هک  ارچ  تسا ، راوگرزب  ربماـیپ  نآ  هدـنزارب 
.درادن

هب مه  نآ  تسا ، نیملاعلل »  همحر  زین «  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما  هک  مینک  لـّمأت  ثحبم  نیا  رد  يردـق  میهاوخ  یم  نونکا 
.تسا هدوتس  نادب  ار  شترضح  میکح  يادخ  هک  یفیصوت 

.مینک هّجوت  ریز  ثحابم  هب  تسا  رتهب  میریگ ، رارق  مالک  نیا  رون  عاعش  وترپ  رد  هکنیا  يارب 

***

لیوأت ریـسفت و  هنوگ  چیه  نودب  یعقاو _  يانعم  نامه  اب  یحو  مایپ  هک  دبای  یم  قّقحت  ینامز  تیاده ، .تسا  تیاده  نید  مالـسا ،
، تسین نید  راکنا  زا  رتمک  اهنت  هن  نید ، رب  هیاپ  یب  طلغ و  ياه  لیوأت  هبرـض  هک  درک  ّتقد  دـیاب  .دوش  یلمع  دـبای و  لاقتنا  اوران _ 
هب ارم  مالک  سک  ره   « ) یمالک هیأرب  رـسف  نم  یب  نمآ  ام  دومرف « : هک  لاـعتم  دـنوادخ  مـالک  تسا  نیا  .تسا و  نوزفا  نآ  رب  هکلب 

(1)( .تسا هدرواین  نامیا  نم  هب  دنک ، ریسفت  دوخ  هشیدنا 

دومرف یم  اراکـشآ  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ور ، نیا  زا  .تسه  هدوب و  نارفاک  زا  رتشیپ  رایـسب  نید  رب  ناقفانم  هبرض 
هن امش ، رب  نم  هک 

ص 291. ص 297 و ج 3 ، ج 2 ، راونالاراحب ، - 1
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(1) .مسرت یم  ناقفانم  هبرض  زا  هکلب  نارفاک ، موجه  زا 

طلغ ریسفت  لیوأت و  ششوپ  رد  ار  دوخ  راکنا  قفانم ، اّما  دنک ، یم  نایب  احیرـص  ار  دوخ  راکنا  رفاک ، هک  ور  نآ  زا  تسا ؟ نینچ  ارچ 
.دبیرف یم  ار  ینایحو  ياه  هزومآ  هب  نادقتعم  و  دوش ، یم  رهاظ  شیم  تسوپ  رد  هک  تسا  یگرگ   (2)، دناشوپ یم 

نایب فلتخم  ياه  هقرف  اه و  هورگ  هک  اه  لیوأت  ریـسفت و  زا  یهوبنا  مینیب ؟ یم  هچ  .میرگنب  هاگدید  نیا  زا  مالـسا  خـیرات  هب  نونکا ،
نآ ناوریپ  تسا و  كدنا  رایـسب  نایم  نیا  رد  قح  نخـس  .دنا  هداهن  يرـشب  تملظ  زا  يا  هدرپ  یحو ، مالک  تینارون  رب  و  دنا ، هدرک 

.دنرتدودعم

نفد اه  لیوأت  نیا  راورخ  ریز  ینایحو  تاملک  رگید  نآرق و  تینارون  هک  دـهد  یم  يور  یتیعقوم  رد  هادـفانحاورا  رـصع  ماما  روهظ 
.تسا هدش 

ياضف رد  ملسو ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ءایبنالا  متاخ  ترضح  هک  هنوگ  نامه  .تسا  رگید  یتثعب  دننامه  شترضح  روهظ  ور ، نیا  زا 
ءایصوالا متاخ  ترضح  دروآ ، رشب  يارب  دیدج  ینید  داحلا ، رفک و  تیلهاج 

ص 549 و 582 و 588. ج 33 ، ص 110 ، ج 2 ، راونالاراحب ، ص 136، دیرملا ، هینم  - 1
ج 73 ص 92. ص 49 ، ج 2 ، راونالاراحب ، - 2
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.دنک یم  هضرع  مالسا  نایعّدم  هب  ار  ّقح  نید  لیوأت ، قافن و  تیلهاج  ياضف  رد  زین  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 

ناریو ار  نیشیپ  ياهداینب  ملسو ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  دننامه  مئاق  ماما  مالـسلا ،  هیلع  قداص  ماما  ریبعت  هب  هک  تسا  نیا 
(1) .دنک یم  زاغآ  ون  زا  ار  مالسا  مامه ، ماما  نآ  و  دنکرب ، داینب  زا  ار  تیلهاج  ماظن  یمارگ  لوسر  هکنانچ  دزاس ، یم 

اب ماما  نیا  .دیبلط و  یم  مالـسا  ردص  رد  نید  هضرع  هک  دبلط  یم  ار  يربص  نامه  نید ، يایحا  دیدجت و  هار  رد  تامادقا  هنوگ  نیا 
.دوب نیملاعلل »  همحر  شا « ، همانرب  اب  لوسر  نآ  هکنانچ  تسا ، نیملاعلل »  همحر  يا « ، همانرب  نینچ 

***

.تسا یسررب  هظحالم و  لباق  ّقح ، نید  هب  اه  ناسنا  تیاده  تهج  رد  روهظ ، زا  دعب  هیلع  هللا  تاولص  هللا  هیقب  ترـضح  ياه  همانرب 
: هلمج زا  .دننک  یم  ارجا  روهظ ، زا  سپ  شترضح  هک  دنرب  یم  مان  یناوارف  تامادقا  زا  ربتعم ، تیاور 

هجیتن رد  و  دندیشوک ، نآ  لیدبت  رییغت و  ای  ندناشوپ  هار  رد  اهنرق  اناد  نانمشد  هک  نآ ، قیاقح  نتخومآ  نآرق و  میلعت   _ 1

.86 ص 85 _  ج 1 ، ردب ،) پاچ  یسراف ، همجرت   ) مراکملا لایکم  - 1
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(1) .دندشن هاگآ  قیاقح  نآ  زا  نادان ، ناتسود 

مـشخ طلغ ، ياه  بّصعت  یتسرپ ، ماقم  یتسود ، ایند  سوه ، يوه و  غوی  ریز  زا  ار  اه  لقع  ات   (2)، مدرم لوقع  هب  نداد  لماکت   _ 2
رد هک  یهلا  نازورف  لعـشم  نیا  شترـضح ، تیانع  هجوت و  اب  .دنیامیپ  تیدوبع  هار  نآ  رون  وترپ  رد  و  دنزاس ، دازآ  توهـش و ...  و 

، لقع یناشفارون  نیمه  .دریگ  یم  رـس  زا  ار  دوخ  شبات  رگید  راب  هدـنامزاب ، یناـشفا  رون  زا  هتفرگ و  رارق  دـنوادخ  نایـصع  باـجح 
(3) .دناشک یم  تیدوبع  هب  دراد و  یم  زاب  تیصعم  زا  ار  ناسنا 

شوختسد اهنآ  ینامـسآ  ياهباتک  هدش و  خسن  مالـسا  روهظ  اب  اهنآ  نید  هک  مالـسلا ، مهیلع  نیـشیپ  ناربمایپ  ناوریپ  اب  جاجتحا   _ 3
ینطاب قیاقح  و  دنک ، هضرع  لیدبت _  فیرحت و  نودـب  ار _  نیـشیپ  ینامـسآ  ياهباتک  شترـضح  یتقو  .تسا  هتفرگ  رارق  فیرحت 

(4) .دنروآ یم  نامیا  شترضح  هب  نایدا ، نآ  ناوریپ  زا  فصنم  دارفا  دیامرف ، نییبت  ییادخ  نشور  ناهرب  اب  ار  اهنآ 

شترضح رایتخا  رد  هک  ناربمایپ  ثیراوم  نتخاس  راکشآ   _ 4

.800 619 و 775 _  ص 612 _  ج 2 ، ییاهر ، راگزور  ، 90 ص 86 _  ج 1 ، یسراف ،) همجرت   ) مراکملا لایکم  - 1
ص 328. ج 52 ، راونالاراحب ، - 2

، ینید هشیدنا  تمکح و  دـیرگنب : قح ، تیدوبع  هب  نآ  نداد  نامرف  زین  و  تیـصعم ، هانگ و  زا  نآ  ِیگدـنرادزاب  لقع و  هراب  رد  - 3
.78 ص 21 _  مود ، لوا و  هلاقم  راکجنرب ، اضر  رتکد  هتشون 

.484 ص 482 _  ج 1 ، ییاهر ، راگزور  ص 223 و 238 و 305 و 315 و 341 ، ج 52 ، راونالاراحب ، - 4
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: دننام تسا ، هدوب 

مالسلا (1) هیلع  فسوی  ترضح  هماج 

مالسلا (2) هیلع  یسوم  ترضح  ياصع 

(3) دیشوج همشچ  هدزاود  نآ  زا  تشاد و  هارمه  هب  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  هک  یتشهب  گنس 

(4) نامیلس دوواد و  تواضق  هویش 

نوئش مامت  رد  نآ  قّقحت  هدرم و  ِتلادع  يایحا  .تسا  روهظ  زا  دعب  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  ياه  همانرب  هحول  رـس  تلادع ،»   _ » 5
تعیب تسد  شترـضح  هب  دـنبای و  زاب  ار  دوخ  هنیرید  هدـشمگ  نابلط ، تلادـع  زا  يدایز  هورگ  اـت  دوش  یم  ببـس  ناـسنا ، یگدـنز 

.دنهد

***

.دنبلط یم  شترضح  زا  یتازجعم  دنهد و  یمن  قح  لوبق  هب  نت  دارفا ، زا  یعمج  مه  زاب  اه ، همانرب  نیا  مامت  دوجو  اب 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  .دوش  یم  ایحا  رگید  راب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  ینارون  هریس  هک  تسا  تلاح  نیا  رد 
درف هک  دش  یم  رداص  شترـضح  زا  ینامز  هزجعم ، تاقوا ، بلاغ  رد  .دـش  یم  دراو  جاجتحاو  نییبت  تیادـه و  ِرد  زا  ادـتبا  ملـسو ، 

.درک یم  يراددوخ  تقیقح ، هب  نداهن  ندرگ  زا  بطاخم ،

206 ص 205 _  ج 1 ، یسراف ،) همجرت   ) مراکملا لایکم  - 1
ص 230. ج 1 ، یسراف ،) همجرت   ) مراکملا لایکم  - 2

.233 ج 1 ، یسراف ،) همجرت   ) مراکملا لایکم  - 3
.1075 ، 510 ، 495 ، 458 تاحفص 132 ، ییاهر ، راگزور  دیرگنب : نینچمه  ص 242 . ج 1 ، یسراف ،) همجرت   ) مراکملا لایکم  - 4
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تایآ زا  یخرب  دنبلط ، یم  یتازجعم  هتفرگ و  هدیدان  ار  قیاقح  همه  نآ  هک  يدارفا  ِتساوخرد  ربارب  رد  زین ، مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما 
: هلمج زا  دنهد ، یم  ناشن  رگید  راب  کی  هدش ، رهاظ  مالسلا  مهیلع  نیشیپ  ناربمایپ  تسد  هب  ًالبق  هک  ار  یهلا 

(1) نآ زا  ندمآ  نوریب  ملاس  و  شتآ ، رد  دورو  _ 

(2) اهدژا هب  نآ  لیدبت  اصع و  نتخادنا  _ 

مالسلا (3) هیلع  عشوی  ترضح  دننامه  هامو  دیشروخ  اب  نتفگ  نخس  _ 

مالسلا (4) هیلع  دوواد  تر  _ ضح دننامه  شترضح ، تسد  هب  نهآ  ندش  مرن  _ 

مالسلا (5) هیلع  حون  ترضح  رمع  لوط  _ 

مالسلا (6) هیلع  سنوی  ترضح  دننام  ناوج ، هفایق  رد  تبیغ ، زا  سپ  موق  نایم  هب  تشگزاب  _ 

مالسلا (7) هیلع  یسیع  ترضح  دننام  یهلارما ، هب  ناگدرم  ءایحا  _ 

ّیصو و زا  زور ، نآ  ات  هک  ار  یفـصنم  نایوج  تیاده  نابلط و  قح  مامت  تازجعم ، هنوگ  نیا  راهظا  اب  هادفانحاورا  هللا  هیقب  ترـضح 
ثراو ناونع  هب  شترـضح  ناس ، نیدـب.دنک  یم  مامت  نانآ  رب  ار  تجح  دـناوخ و  یم  تیادـه  هب  دـنا ، هدوب  ربخ  یب  ناربمایپ  ثراو 

هب روهظ ، زا  لبق  ات  هک  دیاشگ  یم  مدرم  يور  رب  ییادخ  یتبهوم  مولع  زا  ییاهرد  قح ، رب  ناماما  یهلا و  ناربمایپ  مامت 

ص 208. ج 1 ، یسراف ،) همجرت   ) مراکملا لایکم  - 1
ص 230 ج 1 ، یسراف ،) همجرت   ) مراکملا لایکم  - 2
ص 235 ج 1 ، یسراف ،) همجرت   ) مراکملا لایکم  - 3

ص 239. ج 1 ، یسراف ،) همجرت   ) مراکملا لایکم  - 4
ص 199 ج 1 ، یسراف ،) همجرت   ) مراکملا لایکم  - 5

ص 244. ج 1 ، یسراف ،) همجرت   ) مراکملا لایکم  - 6
ص 248 ج 1 ، یسراف ،) همجرت   ) مراکملا لایکم  - 7
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تسیب و ریبعت «  اب  هد ، _ نام ناه  _ نپ ِقیاقح  نیا  زا.دوب  هتفاین  زورب  لاجم  هیقت ، ترورض  نارگمتـس و  هطلـس  هلمج  زا  يدنچ  لئالد 
ناربمغیپ هچنآ  مامت  .تسا  فرح  تفه  تسیب و  ملع ، دومرف « : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  اجنآ  رد  تسا ، هدـش  داـی  فرح »  جـنپ 

جنپ تسیب و  دزیخ ، اپ  هب  ام  مئاق  نوچ  .دنا  هتـسنادن  فرح  ود  زج  زورما  ات  مدرم  هک  تسا  فرح  ود  دـنا ،) هدرک  رهاظ   ) دـنا هدروآ 
دنار _ تسگب رش  دارفا ب_ نا  _ یم رد  رگید  فرح  ود  نآ  همیمـض  هب  و  دزاس ، رـشتنم  مدرم  نا  _ یم رد  دروآ و  رب  ار  رگید  فرح 

(1) «.

ات میهاوخ ، یم  ناحبس  يادخ  زا  هتـشاد _  دوجو  یهلا  قیاقح  رـشن  هار  رد  هک  ار _  عناوم  نیا  مامت  ندش  فرطرب  حاتتفا ، ياعد  رد 
: ددرگ رهاظ  لماک  روط  هب  يوبن  ّتنس  نید  قیاقح  مامت 

نید شترضح ، تسد  هب  ایادخ ! .قلخلا ( »  نم  دحأ  هفاخم  قحلا  نم  یشب ء  یفختـسی  یتح ال  کیبن  هّنـس  کنید و  هب  رهظأ  مهللا  » 
، ناگدیرفآزا کیرهزا  قح ) لها  تینما  مدع   ) ینماان لیلد  هب  قح ، زا  يزیچ  چـیه  هک  اجنآ  ات  زاس ، رهاظ  ار  تربمایپ  تنـس  دوخ و 

ناوریپ زا  يرایـسب  تسا _  هقباس  یب  دننام و  یب  رـشب ، خـیرات  لوط  رد  هک  ّقح _  زورب  روهظ و  هنوگ  نیا   (. دـنامن یناهنپ  افخرد و 
مکح هب  ار _  قح  اب  يریگرد  ِحالس  نانآ ، هک  اجنآ  ات  دناشک ، یم  نامیا  هار  هب  دنا ، هتفریذپ  ار  لطاب  يوریپ  هناهاگآان  هک  ار  لطاب 

.دنهن یم  نیمز  هب  ناهرب _  لقع و 

ص 260. ج 1 ، یسراف ،) همجرت   ) مراکملا لایکم  - 1
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نآ نانمشد  دوعوم و  تلادع 

رب رد  ار  سفنا  قافآ و  تلادع ، نیا  .تسا  ناهج  ناسنا و  هب  هادـفانحاورا  رـصع  ماما  ِدـننام  یب  ِناغمرا  هدرتسگ ، ِتلادـع  هک  میتفگ 
یم دـیدپ  رگید  ییاـیند  و  دریگ ، یم  ار  ملظ  ياـج  ملاـع ، هشوگ  هشوـگ  رد  دـناشوپ ، یم  ار  ناـهج  ِنورب  ناـج و  ِنورد  دریگ ، یم 

(1) .دروآ

يزادـنا مشچ  (2) و  دوش یم  لـماش  زین  ار  يرگداد  هتخانـشان  ياـه  هبنج  هکلب  تسین ، یعاـمتجا  تلادـع  هب  رـصحنم  تلادـع ، نیا 
.دیاشگ یم  رشب  ناگدید  شیپ  دیدج 

، زاب مشچ  اب  و  دـنهد ، یم  حـیجرت  لدـع  ینیریـش  رب  ار  ملظ  یخلت  ناـملاظ ، زا  یعمج  .دراد  مه  ینانمـشد  هتبلا  ناـس ، نیا  یتلادـع 
.دننیزگ یم  رب  رون  ياج  هب  ار  تملظ 

زا سپ  یّتح  یهاگ _  هاگ  هک  تسا ، رشب  رایتخا  راثآ  زا  نیا ،

،1058 ، 850 ، 759 ، 665 ، 638 ، 606 ، 599 ، 515 ، 381 ، 212 ، 123 تاحفـص 81 ، ییاهر ، راـگزور  دـیرگنب : درو  نیا م_ رد  - 1
.149 ص 148 _  ج 1 ، یسراف ،) همجرت   ) مراکملا لایکم  ، 38 ص 29 _  بر ، _ غم دیشرو  خ_ _ز : ین ، 1089

نخس هتخانشان ) تلادع  « ) لدعلا لوهجم   » زا هجرف ، یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  يارب  دوخ  ياعد  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  - 2
ص 330) ج 95 ، راونالاراحب ،  ) .دش دهاوخ  ارجا  شترضح  تسد  هب  هک  دیوگ  یم 
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دروم رد  میکح  يادخ  هکنانچ  دهد ، یم  حـیجرت  تیادـه  رب  ار  یهارمگ  دـهد _  یم  ناشن  رـشب  هب  هار  یبوخ  هب  هک  یهلا  تیادـه 
: دیامرف یم  دومث  موق 

حیجرت تیادـه  رب  ار  ییاـنیبان  اـهنآ  اـّما  میدرک ، تیادـه  ار  دومث  موـق  اـم   ) .يدـهلا یلع  یمعلا  اّوبحتـساف  مهانیدـهف ، دوـمث  اـّمأ  و 
(1)( دناد

، دنوادخ رگا  یتح  دیامرف « : یم  يا  هدـع  هراب  رد  نآرق  ددـنب : یمن  ار  وا  ياپ  تسد و  زین  یهلا  قیفوت  هک  تساجنآ  ات  رـشب ، رایتخا 
(2)  « .دننک یم  قح ) هب   ) تشپ ضارعا ، لاح  رد  اهنآ  مه  زاب  دنک ، اونش  قح ) ندینش  يارب   ) ار اهنآ  ياه  شوگ 

: ناحبس دنوادخ  تیاده  زا  سپ  یّتح  تسا ، ناسنا  تسد  رد  تمعن  نارفک  ای  تمعن  رکش  رایتخا 

.اروفک اما  ارکاش و  اما  لیبسلا  هانیده  انا 

(3)( دنک تمعن  نارفک  ای  دشاب  رازگرکش  وا  هاوخ  میداد ، ناشن  وا  هب  ار  هار  ام  )

رـصع ماـما  روضح  روهظ و  ناـمز  رد  راکـشآ  تازجعم  نشور و  ِقیاـقح  ندـید  زا  سپ  یّتح  هک  دوخ ، راـیتخا  اـب  تسا  ناـسنا  نیا 
ياه یگژیو  رصع و  ماما  روهظ  نایب  زا  سپ  ّلجوّزع  يادخ  .دسرب  قسف  هب  و  دزرو ، نارفک  تمعن ، همه  نآ  هب  تبـسن  هادفانحاورا ،

: دیامرف یم  شترضح ، هّقح  تلود 

.نوقسافلا مه  کئلواف  کلذ  دعب  رفک  نم  و 

هیآ 17. تلصف ، هروس  - 1
هیآ 23. لافنا ، هروس  - 2
هیآ 3. ناسنا ، هروس  - 3
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قـساف دـنک ، تمعن  نارفک  نآ _  ياـه  یبوخ  ماـمت  ندـید  رمـالا و  بحاـص  ترـضح  روهظ  زا  سپ  ینعی  نآ _  زا  سپ  سک  ره  )
(1)( تسا

رد دنوادخ ، هکنانچ  دش ، راتفرگ  تمعن  نارفک  هب  زین  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ءایبنالا  متاخ  ترـضح  روهظ  تثعب و  زا  سپ  رـشب ،
(2) .دوب هداد  ربخ  ار  ناناملسم  راتفر  نیمه  ربمایپ ، تایح  نامز 

ِیناوارف ناـنمؤم و  ِدوـبمک  زا  ریدـغ ، هبطخ  رد  تـلحر _  زا  شیپ  زور  داـتفه  رمع _  ياـهزور  نـیرخآ  رد  دوـخ ، تـمحر ، ربماـیپ 
تیرثکا تشگزاب  زا  دوخ ، هیکدف  هبطخ  رد  زین ، اهیلع  هللا  مالس  هرهاط  هقیدص  ترـضح  یتشهب ، ناوناب  يوناب   (3) .داد ربخ  ناقفانم 

(4) .داد ربخ  ناشربمایپ _  تلحر  زا  سپ  یهاتوک  هلصاف  هب  تیلهاج _  هب  مدرم 

.دندرک نارفک  ار  نآ  هک  دادادخ  تمعن  نامه  دوخ ، رایتخا  لیلد  هب  دندیزگرب ، تیاده  رون  رب  ار  تیلهاج  تملظ  نانآ 

ییاپرب يارب  میکح ، دنوادخ  فرط  زا  هک  ارچ  درک ، راتفر  ارادم  هب  ناقفانم  نارفاک و  نآ  اب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
.تشادن تیرومأم  ناهج  مامت  رد  نآ _  ماکحا  تایئزج  مامت  اب  مالسا _ 

***

تملظ نابلط و  ملظ  اب  زین  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما 

هیآ 54. رون ، هروس  - 1
هیآ 144. نارمع ، لآ  هروس  - 2

ص 203 و 206. ج 37 ، راونالاراحب ، - 3
.422 ص 408 _  ینودیرف ، نیسح  همجرت  ینیوزق  مظاک  دمحمدیس  تداهش ، ات  تدالو  زا  مالسلااهیلع  ءارهزلا  همطاف  - 4
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، شترضح دروخرب  اّما  .دنا  هداد  حیجرت  تلادع  رون و  رب  ار  تملظ  ملظ و  دوخ ، رایتخا  ءوس  هب  هک  یناسک  دوش ، یم  وربور  ناتسرپ 
شیاشگ و دیما و  هطقن  (1) و  تلود نیرخآ  هادفانحاورا ، يدهم  ترضح  تلود  هک  ارچ  دراد ، توافت  یکدنا  ربمایپ ، راتفر  هویش  اب 

(2) .تسا روهظ  زور  ات  تقلخ  زور  نیتسخن  زا  ادخ  يایلوا  مامت  يارب  ییاهر 

نامیا اـه ، تّجح  ماـمتا  زا  سپ  یهلا ، تاـیآ  تاـنّیب و  ِینـشور  لـیلد  هب  هکنآ  هلمج  زا  .دراد  تماـیق  هب  ییاـه  تهابـش  روهظ ، نیا 
نیرخآ رد  تازجعم ، تایآ و  مامت  ندید  زا  سپ  نوعرف ، هک  میناوخ  یم  گرزب  نآرق  رد  .دناسر  یمن  نانآ  لاح  هب  يدوس  نارفاک 

: دومرف خساپ  رد  لاعتم  دنوادخ  یلو  .درک  نامیا  راهظا  دید ، یم  دوخ  مشچ  هب  ار  یهلا  باذع  گرم و  هک  یتاظحل 

 «. نیدسفملا نم  تنک  لبق و  تیصع  دق  نآلآ و  » 

(3) )؟ يدوب نادسفم  زا  يدیزرو و  یم  نایصع  نیا  زا  لبق  هک  یلاح  رد  يروآ ، یم  نامیا  نونکا  )

رـصع ماما  نارای  ییامن  تردـق  نامز  هک  یتقو  تازجعم ،) هئارا  تجح و  مامتا  تیادـه و  زا  سپ   ) روهظ ناـمز  لـحارم  زا  یکی  رد 
.درادـن اهنآ  لاح  هب  يدوس  اّما  دـننار ، یم  نابز  رب  نامیا  ِنخـس  نازرورفک ، ناگـشیپ و  متـس  زا  یعمج  دـسر ، یم  ارف  هادـفانحاورا 

: دیوگ یم  نخس  ناونع  نیدب  گرزب  زور  نیا  زا  نآرق ،

.661 ، 660 ، 601 ، 594 ، 452 ، 428 تاحفص 385 ، ییاهر ، راگزور  - 1
(. ناضمر هام  زور 21  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ياعد  نمض   ) ص 157 ج 98 ، راونالاراحب ، - 2

هیآ 91. سنوی ، هروس  - 3
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 «. اریخ اهنامیا  یف  تبسک  وأ  لبق  نم  تنمآ  نکت  مل  اهنامیا  اسفن  عفنی  موی ال  » 

(1)( دناسر یمن  وا  هب  یعفن  هتفرگن ، دوخ  نامیا  زا  يدوس  ای  هدرواین  نامیا  نآ  زا  شیپ  هک  يدرف  نامیا  هک  يزور  )

***

نانمؤم و يارب  ییایند  شاداپ  ناونع  هب  ناحبس ، دنوادخ  هک  یهلا  لدع  تلود  دسر ، یم  ارف  تلود  نیرخآ  روهظ  نامز  ماجنارس ، و 
دندید و لاس  نارازه  اهدص و  لوط  رد  هک  جنکـش  جنر و  تیذا و  رازآ و  همه  نآ  ربارب  رد  تسا ، هتفرگ  رظن  رد  نایاسراپ  ناکین و 

.دندرک هشیپ  ربص 

زبس ياه  لگ  ات  دنوش  ورد  اهزره  فلع  دـیاب   (2) .دـنام یمن  یقاب  ناملاظ  نارفاک و  هب  نداد  تلهم  يارب  یناـمز  رگید  زور ، نآ  رد 
، ملظ نودب  ِناهج  همزال  .دسرب  ماشم  هب  ناهج  رد  یهلا  تلادع  رطع  ات  تشادرب  نایم  زا  ار  رـس  دوخ  ِنارادمامز  دـیاب  .دـیورب  نامیا 

.تسین ینتفریذپ  نارفاک ، هطلس  نامیا ، تیمکاح  هرود  رد  .تسا و  ملاظ  نودب  ِناهج 

، یهلا ماقتنا  حالـس  اب  هک  دوش ، یم  زراب  نیملاعلل »  همحر  يدـهم «  ترـضح  تردـق  تسد  رد  یهلا  هطـساو  تمحر  نامز ، نآ  رد 
.دبای روهظ  زورب و  لاجم  تیناسنا ، دشکب و  یتحار  هب  یسفن  ناسنا  ات  دراد ، یم  رب  هار  رس  زا  ار  تیناسنا  ِنانمشد 

.تسا هدش  هراشا  هیآ  نیا  هب  زین  نیسای  لآ  ترایز  رد  هیآ 158 . ماعنا ، هروس  - 1
.952 ، 896 ، 725 تاحفص 720 ، ییاهر ، راگزور  - 2
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يا هرود  زا  سپ  مه  نآ  تسا ، هدش  هدیشک  رون  ِنانمـشد  يور  رب  طقف  هک  ارچ  تسا ، یهلا  تمحر  زراب  هولج  ریـشمش ، نامه  سپ 
رب تّجح  هک  يا  هنوگ  هب  مالـسلا ، مهیلع  نیـشیپ  ِناربمایپ  راـثآ  تازجعم و  هئارا  یناـمز  تدـم  زا  سپ  و  جاـجتحا ، نییبت ، تیادـه ،

.دوش مامت  ناگمه 

***

: دیاتس یم  ناس  نیدب  حاتتفا  ياعد  رد  ار  وا  هک  تسا  ییادخ  ّقح  رب  هفیلخ  لماک و  رهظم  هادفانحاورا ، هللا  هیقب  ترضح 

باذـع و هاـگیاج  رد  ناریگ  تخـس  ِنیر  _ تریگ تخـس  و  تمحر ، وفع و  عـضوم  رد  یتـسه  نیمحارلا  محرا  وـت  هک  مراد  نیقی  » 
 « تمظع ایربک و  عضوم  رد  رابج  نیر  _ تگرزب و  تمقن ،

: دیامرف یم  گرزب  يادخ  فصو  رد  مالسلا  هیلع  رصع  ماما 

یم تسپ  ار  ناربکتـسم  دهد ، یم  تعفر  ار  نافعـضتسم  دناهر ، یم  ار  ناکین  دشخب ، یم  ناما  ار  نماان  دارفا  هک  ار  يادـخ  دـمح ، » 
« دنادرگ یم  اهنآ  نیزگیاج  ار  رگید  یهورگ  و  دزاس ، یم  دوبان  ار  ناهاشداپ  دنادرگ ،

.دوش یم  یلمع  روهظ  زور  رد  نیا  و 

یّلجت زور  زور ، نآ.تسا  رـشب  تاـیح  ِیناـمرآ  زور  زور ، نآ.تسا  ناـسنا  خـیرات  رد  تیناـسنا  زورب  زور  نیرت  ناـشخرد  زور ، نآ 
.تسا ماقتنا  هدیشک  ریشمش  رد  یهلا  تمحر 

یم دوخ  ياـج  ِرـس  ار  رون  نانمـشد  ّقح و  ربارب  رد  نایـصاع  ناربکتـسم ، ناربکتم ، ناشکرـس ، رون ، ماـما  هک  تسا  يزور  زور ، نآ 
زا نابلط ، تلادع  نایاسراپ و  ناکین و  مامت  و  دناشن ،
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.نیملاعلا ّبر  هللادمحلا  : هک دنهد  یم  رس  ار  ادن  نیا  دوجو ، يادیوس 

دنتفگن ام  هب 

(1) دنتفگن ام  هب 

.دنتفگن ام  هب  ار  تسار  همه  لقاال  ای  دنتفگن  ام  هب  ار  شتسار 

.دندناسرت وت  روهظ  زا  ار  ام  يزاس و  یم  هتُشپ  هتشک  زا  يزادنا و  یم  هار  هب  نوخ  يوج  ینک ، یم  اپ  هب  نوخ  ییایب  هک  وت  دنتفگ :

.دنیوگب نداز  درد  زا  اهنت  دننک و  نامتِک  ار ، ّدلوت  ینیریش  هب  يا  هثداح  هک  نیا  لثم  تسرد 

.میدوب تندمآ  ِبات  یب  نامدوجو ، همه  اب  میدیزرو و  یم  قشع  وت  هب  نامترطف  همه  اب  میتشاد ، تسود  ار  وت  یکدوک  نامه  زا  ام 

.دوب نامزاین  نیرت  نیریش  نیرت و  یعیبط  تندمآ ، دوب و  هدش  نیجع  ام  تشرس  اب  وت  قشع 

، ناهج دوش  یم  یناتسلگ  هچ  هک  تفگن  ام  هب  یسک  اّما  اّما ... 

یم لقن  رتفد ، نیا  ماتخ  نسح  ناونع  هب  هک  يدو 1376 ، رذآ  هرامش 5 ، دوعوم ، هیرشن  زا  لقن  یعاجش ، يدهم  دیس  زا  يراتفگ  - 1
.دوش
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57 ص :

.ییایب وت  هک  یتقو 

.دنداد نامناشن  ار  وت  ریشمش  دننک ، فیصوت  ار  وت  هفطاع  ياهتسد  رتسگ و  رهِم  هاگن  هک  نآ  زا  شیپ  همه ،

.تسین نکمم  نیگمهس ، هدنّرب و  یساد  اب  زج  نیا  درک و  نیجو  ار  زره  ياهفلع  دیاب  دننک ، دشر  اهلاهن  اهلگ و  هک  نیا  يارب  يرآ ،

ار ناشلسن  دیلام و  كاخ  هب  ار  نارگمتس  ناملاظ و  هزوپ  تشپ و  دیاب  دنشکب ، یتحار  هب  یسَفَن  خیرات ، نامولظم  هک  نیا  يارب  يرآ ،
.دیچرب نیمز  يور  زا 

.درپس يدوبان  تسد  هب  درک و  نوگژاو  دیاب  ار  تنطلس  هدولآ  متس  ریرَس  هچ  ره  دنیشنب ، یسرک  رب  تلادع  هک  نیا  يارب  يرآ ،

.دوش یم  قّقحم  وت  تسد  اب  اهنت  دیآ و  یم  رب  وت  تسد  زا  اهنت  هک  تسا  يا  هزجعم  نامه  همه ، اهنیا  و 

.ینآ ِیناب  وت  هک  یتشهب  هب  ندیسر  يارب  تسا  همّدقم  همه  اهنیا  هک  نیا  هن  رگم  اما 

.درکن میسرت  ام  يارب  یسک  ار  تشهب  نآ 

!؟ تسا یلحاس  هنوگچ  تسا ، هتسشن  نوخ  يایرد  نیا  سپ  رد  هک  دیما  لحاس  نآ  هک  تفگن  ام  هب  یسک 

: ییایب وت  یتقو  هک  تفگن  ام  هب  یسک 

نیدنچ نیمز  دنـشوج و  یم  ناراس  همـشچ  دنوش و  یم  نامداش  اهایرد  ِنایهام  دنریگ و  یم  نشج  دوخ  ياه  هنایـشآ  رد  ناگدـنرپ 
ار شیوخ  لوصحم  ربارب 
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(1) .دنک یم  هضرع 

: ییایب وت  یتقو  هک  دنتفگن  ام  هب 

هـشیر ار  غورد  وت  هطـساو  هب  ادخ  درتسگ و  یم  نماد  اج  همه  رب  تلادع  ینک و  یم  تعاطا  تدابع و  زا  هدـنکآ  ار  ناگدـنب  ياهلد 
(2) .دراد یم  رب  قیالخ  ندرگ  زا  ار  یگدرب  ّتلذ  قوط  دزاس و  یم  وحم  ار  یگدنرد  يرگمتس و  يوخ  دنک و  یم  نک 

: ییایب وت  یتقو  هک  دنتفگن  ام  هب 

ناگدنز و  دنایور ...  یم  ار  دوخ  ناهایگ  نیمز ، .دتسرف  یم  ورف  ار  شناراب  نامسآ ، .دنزرو  یم  قشع  وت  هب  نامسآ  نیمز و  نانکاس 
هنوـگچ دـنوادخ  هک  دـندید  یم  دـندید و  یم  ار  یقیقح  شمارآ  لدـع و  دـندوب و  هدـنز  ناـشناگدرم  شاـک  هـک  دـننک  یم  وزرآ 

(3) .دتسرف یم  ورف  نیمز  لها  رب  ار  شتاکرب 

: ییایب وت  یتقو  هک  دنتفگن  ام  هب 

ُِتْبُنت ُنُویُْعلا َو  ُضیفَت  اهِراِحب َو  یف  ُناتیْحلاَو  اهِراکْوَا  یف  ُرویّطلا  ُحَْرفَت  َِکلذ  َدـْنِعَف  ملـسو :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  - 1
هحفص 136) دلج 2 ، هّدوملا ، عیبانی   ) .اِهلْکَأ َفْعِض  ُضْرَْالا 

ُهّللا ُقَحْمَی  ِِهب  ُُهلْدَع ، ْمُهُعَـسَی  ًهَدابِع َو  ِدابِْعلا  َبُوُلق  ُاَلْمی  ِهَّمُالا ، ِنَع  ّيِدْهَْملِاب  ُهللا  ُجّرَُفی  ملـسو :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  - 2
هحفص 75) دلج 51 ، راونالاراحب ،  ) .ْمُِکقانْعَا ْنِم  ِّقِرلا  َّلُذ  ُجرُْخی  َْبلَْکلا َو  َنامَزلا  ُبِهُْذی  َبْذِْکلا و 

.اهَتابَن ُضْرَألا  ُجِرُْخت  اهَرْطق َو  ُءامَّسلا  ُلِسُْرت  ِءامَّسلا َو  ُنِکاس  ِضرالا َو  ُنِکاس  ُهُّبُِحی  ملـسو :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  - 3
دلج 51، راونالاراحب ،  ) .ِهِْریَخ ْنِم  ِضْرالا  ِلْهَِاب  ُهّللا  َعَنَـص  ام  َهَنینأَمُّْطلا َو  َلْدْعلاُوَرَِیل َو  ُتاْومألا  َءایْحألا  یَّنَمَتَی  اْئیَـش ...  ُْهنِم  ُکِسُْمت  ال 

هحفص 104)
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59 ص :

هنهپ رد  دیاش ، دیاب و  هک  نانچ  نآ  ار  تلادع  وت  .شیوخ و  هکلم  هب  لسع  ناروبنز  دننامه  دـنروآ ، یم  هانپ  وت  شوغآ  هب  تّما  همه 
(1) .يزیر یمن  ار  ینوخ  ینک و  یمن  رادیب  ار  يا  هتفخ  يرتسگ و  یم  ناهچ 

: ییایب وت  یتقو  هک  دنتفگ  ام  هب 

قوف دیایب  وت  دزن  هک  ره  هک  دـبای  یم  روفُو  نانچنآ  تورث  لام و  .تسا  هدـماین  نیا ، زا  شیپ  نآ  ریظن  هک  دـیآ  یم  یـشیاسآ  هافر و 
(2) .دنک یم  تفایرد  شرّوصت ،

: ییایب وت  یتقو  هک  دنتفگن  ام  هب 

(3) .ینک یمن  هرامش  زگره  ار  شیوخ  نالک  ياهششخب  ینک و  یم  يراج  لیس ، نوچ  ار  لاوما 

: ییایب وت  یتقو  هک  دنتفگن  ام  هب 

یم هضرع  هک  ره  هب  ار  لاـم  .دـننک  یمن  ادـیپ  دـندرگ و  یم  دـنمزاین  لاـبند  هب  نداد  هقدـص  يارب  مدرم  دـنام و  یمن  ریقف  سکچیه 
(4) .مزاین یب  دیوگ : یم  دننک ،

َنوُکَی یّتَح  َلْدَْعلا  ُرِْطیَُـسی  اِهبوُسعَی َو  یِلا  ُلْحَّنلا  يوأت  امَک  ُُهتَُّما  ّيدـْهَْملا  َیِلا  يوْأَی  ملـسو :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  - 1
هحفص 478) رثالا ، بختنم  ) .امَد ُقیرْهَی  اِمئان َو ال  ُِظقُوی  .ِلوالا ال  ُمِهِْرمَا  ِْلثِم  یلَع  ُسانلا 

ِهیتْأَی سوُدَک  ُلاْملا  َو  رجافلا ، ْمُْهنِم َو  ُّرَْبلا  ُّطَق ، ُهَْلثِم  ْمُْعنَت  َْمل  امیعَن  ُهاْینُد  یف  یتَُّما  ُمُْعنَت  ملسو :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  - 2
هحفص 173) نایبلا ،  ) .َُهل ُوثْحَیَف  ُلُجَّرلا 

هحفص دلج 8 ، ملسم ، حیحص   ) .اّدَع ُهُّدُعَی  اْوثَح َو ال  َلاملا  ُوثْحَی  اْضیَف َو  َلاْملا  ُضیُفی  ملسو :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  - 3
(185

يَّذـلا ُلوُقَیَف  َقَّدَـصَتَی ، یّتَح  ُْهنِم  ُُهلَبْقَی  ْنَم  ِِهلاِمب  ُلُجَّرلا  َّمُهَی  یّتَح  َلاْملا  ُمِهیف  ُضیُفی  ملـسو :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  - 4
هحفص 530) دلج 2 ، دمحا ، دنسم   ) .ِِهب یل  بِرا  ال  ِْهیَلَع : ُهُضِْرعَی 
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60 ص :

.درک دهاوخ  ریخ  هب  متخ  ار  ناهج  ِتبقاع  دوب و  دهاوخ  ملاع  نشج  نیرتگرزب  دیدرت  یب  وت ، روهظ 

درکن داد  ادخ  نسُح  نیدب  رارقا  هک  ره  داُرم  شقن  دشکن  شعنُص  هطاّشم  ِکلِک 
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تسر _ هف

4 زاد ••• _ نا _م  شچ

9 تمحر ••• نادناخ 

9 ملسو •••  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر   _ 1

12 مالسلا •••  هیلع  نینمؤملاریما   _ 2

13 مالسلااهیلع ••• ارهز  همطاف  ترضح   _ 3

13 مالسلا •••  هیلع  یبتجم  نسح  ماما   _ 4

16 هیلع ••• هللا  تاولص  ادهشلادّیس  ترضح   _ 5

17 مالسلا •••  هیلع  داجس  ماما   _ 6

19 مالسلا •••  هیلع  رقاب  دمحم  ماما   _ 7

20 مالسلا •••  هیلع  قداص  رفعج  ماما   _ 8

21 مالسلا •••  هیلع  مظاک  یسوم  ماما   _ 9

23 مالسلا •••  هیلع  اضر  ماما   _ 10

25 مالسلا •••  هیلع  داوج  دمحم  ماما   _ 11

25 مالسلا •••  هیلع  یقنلا  یلع  ماما   _ 12

27 مالسلا •••  هیلع  يرکسع  نسح  ماما   _ 13

29 هجرف ••• یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما   _ 14

31 یهلا •••! تمحر  هولج  يا 

39 امن ••• مامت  هنییآ 
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48 نآ ••• نانمشد  دوعوم و  تلادع 

55 دنتفگن ••• ام  هب 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3
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 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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